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1. Gün (8 Ekim 2012)
08:30 – 09:00 Kay›t 

(Registration)

09:00 – 09:45 Sergi Ziyareti 

(Exhibition Area Visit)

09:45 – 10:30 Aç›l›fl Konuflmalar› 

(Opening Speeches)

- A. Zafer BETONER, Organizasyon
(Organization)

- Prof. Dr. Volkan ATALAY, 
ODTÜ Rektör Yard›mc›s› 
(Vice President, METU)

- Serdar DEM‹REL, 
SSM Müsteflar Yard›mc›s› 
(Deputy Undersecretary, SSM)

10:30 – 11:00 SSM Deniz Projeleri - Mustafa fiEKER, 
SSM Daire Baflkan›

(SSM Naval Projects - Mustafa fiEKER, 
Head of Department, SSM)

11:00 - 11:30 Ara

(Coffee Break)

11:30 - 12:00 ASELSAN - Y. Suat BENGÜR, 
Deniz Sistemleri Program Direktörü

(Naval Systems Program Director, ASELSAN)

12:00 – 12:30 HAVELSAN - Sad›k YAMAÇ, Genel Müdür

(CEO, HAVELSAN)

12:30 – 13:00 METEKSAN Savunma - Murat ERC‹YES, 
Genel Müdür

(CEO, METEKSAN Savunma)

13:00 – 13:40 Ö¤le Aras› 

(Lunch Break)

13:40 – 17:50 Paralel Oturumlar - 20 Sunum 

(Parallel Sessions - 20 Presentations)

2. Gün (9 Ekim 2012)
09:30 - 09:55 SSM MEBS Daire Bflk.l›¤› Sistem Projeleri 

- Mete ARSLAN, SSM Daire Baflkan›
(SSM Communications, Electronic and Information 
Systems Department Systems Projects 
-  Mete ARSLAN, Head of Department, SSM)

09:55 - 11:10 Misafir Konuflmac›lar

(Guest Speakers)

11:10 – 11:30 Ara

(Coffee Break)

11:30 – 12:40 Paralel Oturumlar - 6 Sunum

(Parallel Sessions - 6 Presentations)

12:40 – 13:40 Ö¤le Tatili 

(Lunch Break)

13:40 – 17:10 Paralel Oturumlar - 15 Sunum

(Parallel Sessions - 15 Presentations)

5. DSS 
Genel 

Program

5th NSS 
General 

Program
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ÖZEL SAYI

Avustralya’n›n Canberra s›n›f› havuzlu helikopter gemilerinin ilki,
‹spanya’n›n Ferrol kentinden 20 A¤ustos’ta yola ç›kt›. Navantia’n›n,

‹spanya için tasarlay›p infla etti¤i Juan Carlos I gemisinin tasar›m› temel
alarak gelifltirilen Canberra s›n›f› gemilerin tekne k›s›mlar›, Navantia
taraf›ndan ‹spanya’da infla ediliyor. Gemilerin üst güverteleri ise
muharebe, seyrüsefer ve haberleflme sistemleri ile birlikte Avustralya’da,
BAE Systems taraf›ndan entegre edilecek. S›n›fa da ismini veren ilk gemi

HMAS Canberra (LHD01), bu aflamada henüz kendi gücü ile yol alamad›¤› için, ‹spanya-Avustralya aras›ndaki yolculu¤unu, a¤›r yük
gemisi MV Blue Marlin üzerinde yapacak. Petrol ve do¤al gaz platformlar›n› tafl›mak için tasarlanm›fl olan ve yükleme için gövdesini
bat›rarak alçaltabilen MV Blue Marlin, boyu 230,8 m ve geniflli¤i 32 m olan tekneyi, yaklafl›k 7 haftada Avustralya’ya ulaflt›racak. Bu
sürenin, hava koflullar›na göre uzayabilece¤i de belirtiliyor. Geminin, Kas›m ay›nda, Avustralya Victoria’da bulunan BAE Systems’›n
Melbourne Williamstown Tersanesi’ne ulaflmas› ve buradaki çal›flmalar›n sonunda, 2014 y›l›nda envantere al›nmas› planlan›yor.
Navantia’n›n gündemindeki bir baflka geliflme ise Alman MTU firmas›n›n ‹spanya ifl kolu MTU Iberica ile birlikte, ‹spanya’n›n
Cartagena flehrinde, 31 A¤ustos’ta açt›klar› e¤itim merkezi oldu. Navantia’n›n, infla etti¤i gemilerin ana makinalar› konusunda ana
orta¤› olarak belirledi¤i MTU ile Seri 396, Seri 956 ve Seri 1163 motorlar›n›n ticarilefltirilmesi ve üretimini kapsayan bir lisans
sözleflmesi bulunuyor. Bu ifl birli¤ini geniflletecek olan e¤itim merkezinde, askeri ve sivil kullan›m alanlar›nda müflteriler, 
teknikerler ve servis elemanlar›n›n, MTU motorlar›n›n bak›m› ve iflletilmesi konusunda e¤itimleri gerçeklefltirilecek. E¤itim
merkezi, MTU’nun dünya çap›ndaki servis a¤› üzerinden, di¤er MTU e¤itim merkezleri ile de ba¤lant› kuracak.

Avustralya’n›n ‹lk Havuzlu Helikopter Gemisi Yola Ç›kt›
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Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlü¤ü için

‹stanbul Denizcilik Gemi
‹nfla San. ve Tic. A.fi. 
(‹stanbul Tersanesi)
taraf›ndan infla edilecek 
sismik araflt›rma gemisinin
bilimsel ekipmanlar›, 
ASELSAN taraf›ndan sa¤lanacak.
Sismik Araflt›rma Gemisi
Projesi’nin 24 Nisan’da
gerçeklefltirilen imza
töreninde de gündeme gelen
konu, 14 A¤ustos’ta, ASELSAN
ile ‹stanbul Tersanesi

aras›nda imzalanan
sözleflmeyle resmiyet
kazand›. ASELSAN taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, Sismik
Araflt›rma Gemisi Bilimsel
Araflt›rma Ekipman ve
Sistemleri Tedarik
Sözleflmesi’nin 35.278.239 avro
ve 5.797.664 lira bedelle 
imzaland›¤› bildirildi. Bu
proje ile ilk sivil denizcilik
çal›flmas›na imza atacak
olan ASELSAN, bilimsel
ekipmanlar›n tedarik edilmesi
ve baz›lar›n›n da gelifltirilmesi

yan›nda bunlar›n entegrasyonu
ve montaj› konular›nda da
‹stanbul Tersanesi ile 
birlikte çal›flacak. Nisan
ay›ndaki tören s›ras›nda
iletilen bilgilere göre; 
ASELSAN taraf›ndan
sa¤lanacak sistemler; 
sismik araflt›rma sistemi 
(2 ve 3 boyutlu), kay›t ünitesi,
sismik navigasyon sistemi,
sismik enerji kayna¤›,

iskandil sistemleri, yüksek
ayr›ml› s›¤ sismik sistemi,
gravimetre, deniz
manyetometrisi, 
entegrasyon ve görev takip
ifllevlerini yerine getiren
ASELSAN ARMADOR 
görev planlama ve takip 
sistemi ve di¤er genel 
birimler olacak.

Sismik Araflt›rma
Gemisine ASELSAN
Sistemleri
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ATLAS ELEKTRONIK, 

16 May›s’ta yapt›¤›

aç›klamada, SeaHake mod 3

ER (Extended Range /

Artt›r›lm›fl Menzil) a¤›r 

torpidosu ile Mart ay›nda

gerçeklefltirilen denemede,

140 km menzili aflt›¤›n›

bildirdi. Halen Almanya,

Türkiye, Pakistan ve ‹spanya

taraf›ndan kullan›lmakta

olan DM2A4 a¤›r

torpidolar›n›n geliflmifl 

modeli olan SeaHake Mod 4,

deneme s›ras›nda, ATLAS

ELEKTRONIK’in özel itki ve

batarya teknolojilerinden

yararland›. Ayr›ca, bu 

torpidolar, uzun menzile

ra¤men hedefini büyük 

hassasiyetle vurmas›n›

sa¤layan seyrüsefer ve 

haberleflme teknolojilerini

de bar›nd›r›yor. Denemede

ulafl›lan menzilin, di¤er 

modern torpidolar›n 

menzillerinden en az yüzde

50 daha fazla oldu¤u 

belirtiliyor. May›s ay›nda

ATLAS ELEKTRONIK’ten bir

de siparifl haberi geldi. ABD

Deniz Kuvvetleri, acil ihtiyaç

kapsam›nda, Avenger s›n›f›

may›n avlama gemilerinde ve

MH-53 Sea Dragon may›n

avlama helikopterlerinde

kullanmak amac›yla ATLAS

ELEKTRONIK SeaFox may›n

imha sistemi siparifl etti.

ATLAS ELEKTRONIK, gemiler

için 3, helikopterler için 

6 sistem temin edecek. Tüm

teslimatlar›n 1 y›l içinde

tamamlanmas› öngörülüyor.

Fiber optik güdümle yar›

otomatik olarak yönlendirilen

ve tek kullan›ml›k bir sistem

olan SeaFox, önceden tespit

edilmifl may›n ya da patlay›c›

madde gibi su alt› nesnelerine

sonar ve optik alg›lay›c›lar›

ile yönlenerek, bünyesinde

bulunan patlay›c› ile bunlar›

imha edebiliyor.

140 Kilometreden Adrese Teslim Torpido
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Mehmet Kitifl, 16 Temmuz’da,
Kemal Kumcu’dan

YALTES Genel Müdürlü¤ü’nü
devrald›. Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ)’nden
Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i lisans ve yüksek
lisans diplomalar› bulunan
Kitifl, s›ras›yla; ODTÜ Elektrik
ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü’nde araflt›rma
görevlisi, ASELSAN’da 
elektronik harp sistem 
mühendisi, MiKES’te uzman
sistem mühendisi ve program
yöneticisi olarak çal›flt›.
MiKES’teki görevi s›ras›nda,
1991-1996 y›llar› aras›nda
ABD’de bulunan Kitifl’in,
YALTES’ten önceki son görev
yeri ise HAVELSAN EHS‹M’di.
Kuruldu¤u 1998 y›l›ndan bu
yana HAVELSAN EHS‹M’in
Genel Müdürlü¤ü’nü yapan
Kitifl, flirketi, 4 y›ld›r arka
arkaya 5 milyon dolar sat›fl
rakam›na ulaflan ve 49 çal›flan›
olan bir kurulufl haline 
getirmiflti. YALTES’ten genel
müdür de¤iflikli¤i ile ilgili
yap›lan aç›klamada, sektördeki
engin tecrübesiyle yaklafl›k 
10 y›ld›r görevini baflar›yla
sürdüren Kemal Kumcu’ya
teflekkür edilerek; YALTES’in
yeni dönemde de gerek kendi
uzmanl›k alan›ndaki yeni 
projelerle gerekse yeni faaliyet
alanlar›nda yapaca¤›
giriflimlerle bugüne dek
sürdürdü¤ü baflar›l›
çal›flmalar›n› devam ettirmeyi
hedefledi¤i vurguland›. Türk
Savunma Sanayisi’nde önemli
görevler üstlenmifl olan Mehmet
Kitifl’e yeni görevinde baflar›lar
ve kolayl›klar diliyoruz.

YALTES’in
Yeni Genel
Müdürü
Mehmet
Kitifl Oldu
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Kanada Deniz Helikopteri
Program› (Canadian

Maritime Helicopter
Program / CMHP)’nda
Rockwell Collins’in 
alt yüklenicisi olarak 
görev alan Ayd›n Yaz›l›m ve
Elektronik Sanayii A.fi.
(AYESAfi), helikopter için
gelifltirilen yaz›l›m ile ilgili
çal›flmalar›n› planlanan
zamandan önce 
tamamlayarak ilk teslimat›n›
Haziran ay› içinde
gerçeklefltirdi. Kanada, yeni
nesil deniz helikopteri için,
Sikorsky’nin orta s›n›f sivil
helikopteri S-92’nin askeri
sürümü olan H-92’yi seçmifl
ve helikopter, Kanada servisi
için CH-148 Cyclone olarak
isimlendirilmiflti. S-92
helikopteri üzerinde
geçmiflte de çal›flm›fl olan
AYESAfi’›n bu konuda
Rockwell Collins ile 
ifl birli¤i, 2000 y›l›nda 
S-92 helikopterlerinde 
bulunan bak›m ve teflhis 
bilgisayar› için alt seviye
sürücülerin gelifltirilmesi 
ile bafllad›. Daha sonra 
S-92 helikopterinin say›sal
kokpitlerinde yer alan 
ak›ll› ekranlara ait 
DO-178B seviye A ve C
yaz›l›mlar›n›n yap›sal 
kapsama analizlerinin
gerçeklefltirilmesi ile devam
etti. AYESAfi, 2001 y›l›ndan
bu yana gerçeklefltirilen

projeler kapsam›nda, 
S-92 helikopterine ait 
9 farkl› konfigürasyon için
benzer çal›flmalar› baflar›yla
tamamlad›.
CH-148 projesinde ise
helikopterin en büyük 
aviyonik sa¤lay›c›s› Rockwell
Collins’in say›sal kokpitte
kulland›¤› ak›ll› ekranlarda
yer alan uçufl kontrol
yaz›l›m›n›n yap›sal kapsama
analizi de yine AYESAfi
taraf›ndan gerçeklefltirildi.
DO-178B seviye A a¤›rl›kl›
olan yaz›l›mla ilgili
çal›flmalar, firman›n 
ODTÜ Teknokent’teki 
tesislerinde tamamlanarak
müflteriye teslim edildi.
Uluslararas› bir projede, 
kritik bir yaz›l›m ifl paketi 
ile ilgili teslimat›, planlanan
zamandan önce

gerçeklefltirmenin sevincini
ve gururunu yaflayan
AYESAfi yetkilileri, gelece¤e
de umutla bak›yor. 
Yetkililer, Türkiye’nin 
aviyonik sistemler 
konusunda en köklü ve en
tecrübeli savunma sanayisi
kurulufllar›ndan olan
AYESAfi’›n, bu tecrübeleri 
ve CMMI olgunluk seviye 3
yaz›l›m gelifltirme 
yetenekleri ile Türkiye’nin
2023 hedefi kapsam›nda ele
al›nan projelere daha fazla
katk›da bulunma amac›nda
oldu¤unu vurgulad›lar.
Aviyonik yaz›l›mlar 
konusundaki deneyimlerini,
yurt içinde ve d›fl›ndaki farkl›
firma ve programlarla 

(L-3 Smartdeck, ACSS
Airbus Transponder 
TCAS, JSF, TUSAfi C-130
Modernizasyonu vs.) 
DO-178B sertifikasyon
paketlerinin baflar›yla
haz›rlanmas›yla gelifltiren
firma, halen yurt içi ve yurt
d›fl›nda farkl› müflterilerle
birlikte çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Bunlardan en
dikkat çekicilerinden biri
olarak AYESAfi, Avrupa
Birli¤i finansman›yla
yürütülen bir FP-7 projesi
olan ALICIA kapsam›nda,
2020’li y›llar›n kokpit
tasar›m› ekibinde, say›sal
kayan harita ürünü ile 
yer al›yor.

AYESAfi, Kanada Helikopterleri ‹çin 
‹lk Teslimat› Tamamlad›
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, son 

y›llarda deniz sistemleri konusunda 

yo¤un çal›flmalar› ile ad›ndan s›kça 

söz ettiriyor. Öncelikle ASELSAN’›n 

deniz sistemleri konusuna nas›l girdi¤i

ve son dönemdeki çal›flmalar› ile ilgili

özet bilgi verebilir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN, Türkiye’nin
askeri elektronik endüstrisi lideri ola-
rak üstlendi¤i sorumluluk gere¤i, 30 y›l›
aflk›n süredir haberleflme, elektronik
harp, komuta kontrol, elektro-optik ve
seyrüsefer konular›nda oluflturulan ci-
haz ve sistem gelifltirme ile sistem en-
tegrasyon tecrübelerinden yararlana-
rak, özellikle 2000’li y›llardan itibaren,
tedarik makamlar›n›n Türk Deniz Kuv-
vetlerinin ihtiyac› olan savafl sistemleri
için kullan›lacak teknolojinin yurt içinde
kazan›lmas›na yönelik anlay›fl› ile birlik-
te, deniz sistemleri konusunda, gerek
platform modernizasyon projeleri ge-
rekse savafl sistemi entegratörü olarak
su üstü gemileri ve denizalt›lar için yo-
¤un bir çal›flma içerisine girdi.
ASELSAN’›n sahip oldu¤u teknoloji ve
alt yap› sayesinde, Deniz Kuvvetlerine
yönelik olarak, üç ana bafll›k alt›nda ve
çok genifl bir kapsamda hizmet sunuyo-
ruz. Bunlardan birincisi, deniz platform-
lar›nda ihtiyaç duyulan ve ASELSAN’›n
uzmanl›k alanlar› kapsam›ndaki münfe-
rit elektronik cihaz ve sistemlerin yurt
içinde gelifltirilmesi veya ömür boyu lo-
jistik destek imkân› sa¤lanacak flekilde
yurt d›fl›ndan teminidir.
ASELSAN taraf›ndan sa¤lanmakta olan
hususlar;
� Müstakil muhabere cihazlar›ndan,

müflterek harekat deste¤i 
sa¤layabilecek boyutlardaki 
entegre muhabere sistemlerine,

� Müstakil seyir radarlar›ndan, 
çok amaçl› faz dizinli radarlara,

� Müstakil elektronik destek (ED) 
sistemlerinden, entegre elektronik
harp süitlerine,

� 12,7 mm makineli tüfeklerden, 
76 mm toplara kadar stabilize silah
platformlar› ve at›fl kontrol sistemleri
ile sat›htan havaya yak›n hava savunma
güdümlü mermi sistemlerine,

� Lazer ikaz, k›z›lötesi arama, takip ve
elektro-optik takip dayrektörleri, 
lazer halka cayrolar›, GPS, iskandil,
parakete ve entegre meteoroloji sistemi
gibi seyir yard›mc› sistemlerine ve

� Hem su üstü platformlar hem de 
denizalt›lar için torpido karfl› tedbir
sistemlerine kadar çok say›da 
ürün ve çözümü kaps›yor.

Bu hususlarda, güncel geliflmelere ve
harekât ihtiyaçlar›na paralel flekilde ye-
ni çal›flmalar da sürdürülüyor. Bu kap-
samda, örne¤in insans›z su üstü ve su
alt› araçlar›, su üstü keflif ve karakol,
denizalt› savunma harbi ve liman savun-
ma gibi birçok alanda yeni yetenekler
kazan›l›yor.

‹kinci bafll›k ise ASELSAN’›n uzmanl›k
alan› olan cihaz ve sistemlerin, platfor-
mun görevine uygun imkân sa¤lanacak
flekilde bir “savafl sistemi” veya “görev
sistemi” bünyesinde platforma enteg-
rasyonu. Savafl sistemi entegratörlü¤ü
olarak tan›mlanan bu faaliyet, sadece
cihaz/sistem bilgisini de¤il, ayn› zaman-

ÖZEL SAYI

ASELSAN 
Dünya Devleri
ile Yar›fl›yor

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n 

2012-2016 stratejik plan›nda “sürdürülebilir ve 

rekabetçi bir savunma sanayisi” hedefi yer al›yor.

Bununla birlikte, dünyadaki ekonomik geliflmeler

paralelinde daralan savunma bütçelerinin, savunma

endüstrisi üzerinde olumsuz etkiler yarataca¤› da

öngörülüyor. H›zla geliflmekte olan Türk Savunma

Sanayisi özelinde, deniz sistemleri ile ilgili

endüstriyel faaliyetlerin bu hususlardan nas›l 

etkilenebilece¤i ve olas› çözüm yöntemleri 

konusunda, Türkiye’nin deniz sistemleri alan›ndaki

lider firmas› olan ASELSAN’›n Genel Müdür

Yard›mc›s› ve Savunma Sistem Teknolojileri 

Grup Baflkan› Fuat Akçayöz’den bilgi ald›k.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

©
M

S
I

D
er

gi
si



9

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Ekim 2012

da platform entegrasyonu olarak tan›m-
lanan, özel mühendislik alan›nda tecrü-
beyi ve yayg›n endüstriyel imkânlara sa-
hip olmay› da gerektiriyor. Bir platform-
daki entegre savafl sistemini oluflturan
birimlerin nüvesinde, k›saca SYS olarak
an›lan savafl yönetim sistemleri bulunu-
yor. M‹LGEM, LST ve LPD gibi büyük
platformlar›n savafl yönetim sistemi
olarak Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›nca
gelifltirilen GENES‹S, di¤er bir Türk Si-
lahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV) flirketi olan HAVELSAN taraf›n-
dan endüstriyellefltirildi. Gemi infla
programlar›nda entegre savafl sistemi
ve GENES‹S SYS’nin bir bütün halinde
realizasyonu amac›yla ASELSAN ve 
HAVELSAN aras›nda bir ifl birli¤i tesis edil-
di. Bununla birlikte, küçük tonajl› platform
konfigürasyonlar›nda yer alan sensör–si-
lah kontrol ve komuta kontrol ihtiyaçlar›na

yönelik özgün çözümlerimiz de mevcut.
Yeni harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda, ye-
ni gelifltirme faaliyetlerimiz de sürüyor.
Üçüncü bafll›k da deniz üslerinin su alt›
ve su üstü savunma sistemleri kapsa-
m›nda yürütülen faaliyetlerdir. Bu kap-
samda, ASELSAN’›n mevcut imkânlar›,
su alt› savunma alan›n› kapsayan konu-
larda teknoloji transferi ile desteklendi
ve yurt içinde, üs ve liman savunma sis-
temleri konusunda gerekli teknolojik
yetenekler kazan›ld›.

Ümit BAYRAKTAR: Çal›flmalar›n›za 

M‹LGEM’in katk›s› ne ölçüde oldu?

Fuat AKÇAYÖZ: Deniz platformlar› ko-
nusunda, 2000’li y›llardan itibaren artan
bir flekilde gündeme gelen bu faaliyetle-

rin dönüm noktas›nda, M‹LGEM projesi-
nin bulundu¤unu söylemek hatal› ol-
maz. Bu projenin çal›flmalar›na baflla-
n›ld›¤› 2005 y›l›nda, ASELSAN yönetimi
de yap›lanmas›n›, deniz sistemlerine yö-
nelik olarak gözden geçirdi ve 2006 y›-
l›ndan itibaren, hem mühendislik hem
de program yönetimi aç›s›ndan, deniz
sistemlerine odakl› yeni organizasyon
tesis edildi. Bununla birlikte, ASELSAN
tarihinde bir yenilik olarak, platform
üreticilerinin bulundu¤u Tuzla, ‹stanbul
bölgesinde, bir Program Ofisi ile askeri
tersanelerde entegrasyon laboratuvar›
tesisi gerçeklefltirildi. 

M‹LGEM için ASELSAN taraf›ndan üretilen 3 boyutlu radar 
(en üstte) ile tasarlanan ve üretilen ALPER Gemi LPI radar› 
(en altta) bir arada görülüyor.

ASELSAN tasar›m› ve üretimi elektro-optik sistemler,
gemilerde de kullan›l›yor.

Aselsan'›n 2000'li y›llardan itibaren
artan bir flekilde gündeme gelen deniz

platformuna yönelik çal›flmalar›n›n
dönüm noktas› M‹LGEM projesi oldu.
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Bu sayede, gemi infla veya modernizas-
yon faaliyetlerinde, tersaneler ile iç içe
çal›flma imkân›na kavufluldu ve hem
program yönetimi hem de teknik destek
sa¤layacak altyap›lar oluflturuldu. Ana
yüklenicisi sivil tersaneler olan gemi in-
fla projelerinde de benzer flekilde, ter-
sanelerde proje ofisleri tesis ediliyor.
Son dönemlerde, M‹LGEM projesinin
yan› s›ra su üstü platformlar›na yönelik
olarak gerçeklefltirilen çal›flmalara ör-
nek olarak; TUZLA s›n›f› karakol botlar›,
LCT ve LST tipi ç›karma gemilerinin sa-
vafl sistemi tedarik ve entegrasyon iflle-
ri, f›rkateyn 3 boyutlu arama radar›, Ya-
vuz s›n›f› f›rkateyn entegre muhabere
sistemi, Rüzgar s›n›f› hücumbot ED sis-
temi, Ay s›n›f› denizalt› ED sistemi ve Sa-
hil Güvenlik aç›k deniz arama kurtarma
gemisi gibi muhtelif modernizasyon
projeleri verilebilir.
Bu çal›flmalara, MOSHIP ve RATSHIP ad-
lar› ile de bilinen Denizalt› Kurtarma Ana
Gemisi ve Kurtarma ve Yedekleme Gemi-
si’nin görev sistemleri ile MTA Genel Mü-
dürlü¤ü için infla edilecek “Sismik Arafl-
t›rma Gemisi” bilimsel görev sistemleri-
nin temini ve gemilere entegrasyonu fa-
aliyetleri kapsam›nda, yeni bir teknoloji
alan› olarak girilen ve son 5 y›ld›r ciddi ya-
t›r›m yapmakta oldu¤umuz su alt› akustik
faaliyetlerimizi de ilave edebiliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Su alt› 

akusti¤inden bahsetmiflken, 

bu alandaki çal›flmalar›n›zla ilgili 

biraz daha detayl› bilgi verir misiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Su alt› akustik teknolo-
jilerinde öncelik verdi¤imiz konu, Deniz
Kuvvetlerimizin torpidolara karfl› savun-
ma imkânlar›n› “milli” olarak gerçek-
lefltirmektir. Böylesine kritik bir konu-
da, içerisinde “ne oldu¤u” veya “ne ol-
mad›¤›” bilinmeyen sensör ve efektörle-
re güvenilerek savunma yap›lamayaca-
¤›, bu konuda “milli” çözümlere sahip
olunmas›n›n gerekli oldu¤u aflikârd›r.
Türk Silahl› Kuvvetlerinin elektronik
harp sistemlerinin milli olarak gelifltiril-
mesi de benzer ihtiyaçtan kaynaklan-
m›fl, ASELSAN kazand›¤› teknolojik im-
kânlar ile bu ihtiyac› dünyadaki emsal-
lerinden daha iyi flekilde karfl›layabile-
cek sistemleri gelifltirmifltir. Benzer hu-
sus, flu anda akustik harp kapsam›nda,
torpido karfl› tedbir sistemleri ile tekrar
etmektedir.
ASELSAN bu konuda, bir taraftan söz-
leflmeli Ar-Ge çal›flmalar› yürütürken
di¤er taraftan da öz kaynaklar› ile sis-
tem gelifltirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Özellikle HIZIR ad›n› verdi¤imiz, su üstü
gemileri için torpido karfl› tedbir siste-
mi, herhangi bir özel giriflimin üstlene-
meyece¤i maliyetlerde, tamamen öz

kaynaklarla finanse edilerek, çok k›sa
bir süre içerisinde, emsallerinden daha
üstün performansta gelifltirilmifltir. 
HIZIR sistemimizin, bundan böyle Deniz
Kuvvetlerimizin tüm platformlar›nda,
güvenilerek kullan›lacak bir sistem ola-
rak yer alaca¤›na inan›yorum.
Di¤er bir akustik harp sistemimiz ise
DAKA ad›yla bilinen, denizalt›lar için
akustik aldat›c› sistemidir. Bu çal›flma-
larda, ana yüklenici sorumlulu¤unu üst-
lendik ve ODTÜ, B‹LKENT-BASTA, 
TÜB‹TAK-MAM ve TÜB‹TAK-SAGE gibi
Türkiye’de önde gelen üniversite ve
araflt›rma kurumlar› ile birlikte çal›flt›k.
Ayr›ca, projede birçok KOB‹’nin kabili-
yetlerinden yararlanarak, teknolojinin
tabana yay›lmas›na da gayret ettik. Bü-
tün bu yönleri ile DAKA projesi, üniver-
site–sanayi ifl birli¤inde örnek gösterile-
cek bir uygulamad›r. Bu projede, deni-
zalt›lardaki, 4 inç çapl› su topu ad› veri-
len tekne içi at›c›lardan kullan›labile-
cek, dünyadaki en modern akustik efek-
törleri, ayn› zamanda denizalt›lar›n mu-
kavim teknelerinin d›fl›na tak›labilecek
f›rlat›c›lara da uyumlu olarak gelifltirildi.
ASELSAN, DAKA’y›, sözleflmede tan›m-
lanan sistemin çok ötesinde perfor-
mans ve ifllevler sa¤layacak flekilde ge-
lifltirdi. Ayr›ca, opsiyonel birimler olarak
mukavim tekne d›fl› f›rlat›c› ve sonar ya-
y›n› kestirim sensörü ile birlikte, tek ba-
fl›na yeterli olarak kullan›labilecek bir
denizalt› torpido karfl› tedbir sistemini
oluflturdu.

Ümit BAYRAKTAR: Deniz sistemleri 

alan›ndaki ihracat çal›flmalar›n›z 

ne durumda? Bu çal›flmalarda 

karfl›laflt›¤›n›z zorluklar konusunda 

neler söyleyebilirsiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Türkiye’nin, dünya orta-
lamalar›na göre yüksek olmas›na ra¤-
men k›s›tl› olan savunma bütçesi ile ileri

ÖZEL SAYI

Yonca-Onuk'un Kaan s›n›f›
Onuk MRTP botlar›nda 
ASELSAN üretimi STAMP 
ve STOP stabilize taretleri
kullan›l›yor.

ASELSAN üretimi STAMP stabilize tareti, Yonca-Onuk Tersanesi'nin 
Kaan s›n›f› ONUK MRTP botlar›nda ön tarafa monte edilebildi¤i gibi

dümenevinin üzerine de monte edilebiliyor.
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teknoloji ürünü sistemler gelifltirebil-
mesi ve bu teknolojileri idame edebil-
mesi için, “ihracat” zorunlu bir faaliyet
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Yurt içi pazar
ile k›s›tl› bir savunma sanayisinin, dünya
ölçe¤inde yüksek teknolojilere sahip ol-
mas› ve teknolojik imkânlar›n› sürdüre-
bilmesi, ancak ABD veya Çin gibi çok bü-
yük iç pazar hacmine sahip ülkelerde
mümkündür. Bu ülkelerde dahi dünya-
daki ekonomik duruma paralel olarak
savunma harcamalar›n›n k›s›tlanmas›
konusu gündeme gelmekte, örne¤in
son dönemde, ABD ekonomisindeki aç›-
¤a yönelik olarak öngörülen savunma
bütçe kesintilerinin, önümüzdeki 10 y›l
süresince, 500 milyar dolar mertebesi-
ne eriflece¤i bilinmektedir. Bu husus,
gelecek dönemlerde, ABD savunma
sektöründe ihracat a¤›rl›kl› politikalar›n
öne ç›kaca¤›na da iflaret etmektedir.
Yurt d›fl› faaliyetler ise uzun u¤rafl›lar›
gerektiren, maliyet ve teknik perfor-
mans›n yan› s›ra siyasi rekabetin de söz
konusu oldu¤u, zorlu bir alan. Bugüne
kadar, Türkiye’nin geçmiflten gelen ilifl-
kilerinin sa¤lad›¤› avantajlar› da kulla-
narak Azerbaycan, Türkmenistan, Ka-
zakistan gibi Orta Asya ülkeleri ile Birle-
flik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Orta
Do¤u ülkelerinde deniz sistemlerini
kapsayan ihracat çal›flmalar›m›z oldu.
Siyasi etmenlerin yan› s›ra ileri teknolo-

ji sahibi ülke ve firmalar›n, yat›r›m mali-
yetleri ödenmifl ürünlerine karfl› reka-
bet güçlü¤ü, bu çal›flmalar s›ras›nda
karfl›lafl›lan zorluklara ilave edilebilir.
Savunma ihracat› konusu, ticari ihtiyaç-
lar›n ötesinde, siyasi etmenlerin de öne
ç›kt›¤› bir alan. Do¤u–Bat› politik kutup-
laflmas› sürecinde, hem üçüncü ülkeler
hem de müttefik ülkeler üzerinde politik
güç kazanmak için savunma sistemleri
sat›fllar› önemli bir araç olarak kullan›l-
d›. Bu husus, ayn› zamanda, yüksek ya-
t›r›m finansman› gerektiren savunma
endüstrisinin geliflmesini de engelleye-
bilmekte ve ihracatç› ülkelere ba¤›ml›
kal›nmas›na neden olabilmektedir.
Son dönemlerde, baz› ülkelere olan sa-
t›fllar›m›zda yaflan›lan ihracat izinleri
veya rakip firmalar›n oluflturdu¤u lobi-
lerin afl›lmas› konular›, yurt d›fl›ndaki ifl-
lerimizi yavafllatan hususlar olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Bat›l› ülkelerce uygula-
nan ihracat izinleri konusunun afl›lmas›,
bu nitelikteki ürünlerin yurt içinden sa¤-
lanmas› ile mümkün. Bu amaçla Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve
muhtelif uzman yurt içi firmalar›m›zla ifl
birli¤i çal›flmalar›m›z söz konusu.
Özetle, yurt d›fl›nda uzun zaman önce-
den yerleflmifl olan güçlü Bat›l› rakipler-
le ve bu ülkelerde ifl yapma koflullar›n-
da, en az›ndan plan program aç›s›ndan

sa¤l›kl› öngörüler yap›lamamas›, söz-
leflme d›fl› talepler gibi olumsuzluklarla
mücadele edilmesi gerekiyor. ASELSAN
yönetimi olarak, bu tür olumsuz husus-
lar›n önlenmesi amac›yla hedef ülkeler-
de yerleflik ortakl›klar tesis edilmesi yö-
nünde kararlar ald›k ve bu kararlar do¤-
rultusunda, örne¤in Birleflik Arap Emir-
likleri’nde, bafll›ca hedefi deniz projeleri
olan bir ortak giriflim flirketi kurduk.
Son dönemlerde kutuplaflman›n azalma-
s› ile üçüncü ülkeler üzerindeki pazar
mücadelesine di¤er taraflar›n müttefik-
lerinin de dahil oldu¤u, NATO’nun genifl-
lemesi faaliyetlerinde göze çarpan flekil-
de ortaya ç›k›yor. Bu da bize, gelecekte
tüm ülkelerin bir arada yer ald›¤› bir sa-

vunma pazar›n› iflaret ediyor. 

ASELSAN, HIZIR ad›n› verdi¤i
su üstü gemileri için torpido karfl› 

tedbir sistemini, herhangi özel 
bir giriflimin üstlenemeyece¤i

maliyetlerde, tamamen öz kaynaklarla
finanse ederek, çok k›sa bir süre

içerisinde emsallerinden 
daha üstün performansta gelifltirdi.
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Yani pazar hacminin genifllemesi ile bir-
likte, rekabet edilecek firma say›s›nda
da bir art›fl bekleniyor.
Savunma pazar›, bu nedenlerden dolay›,
hükümetler taraf›ndan da önem verilen
bir konu. Savunma ürünlerinin ihracat›,
üst düzeyde uluslararas› giriflimlerle
desteklendi¤i gibi bazen siyasi pazarl›k-
lara konu olabiliyor.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n askeri

gemi inflas›nda görev alan tersaneler 

ile ifl birli¤i konusunda neler 

söyleyebilirsiniz?

Fuat AKÇAYÖZ: Deniz platformlar›na
elektronik sistem sat›fl›, ya mevcut plat-
formlar›n modernizasyonu veya yeni ge-
mi infla projeleri ile mümkün. Yurt d›fl›
ihalelerde, mevcut platformlarda elek-
tronik sistem modernizasyonu söz ko-
nusu oldu¤unda, orijinal sistem üretici-
lerinin yüksek rekabet gücü ile karfl›la-
fl›yoruz. Hâlbuki gemi infla projelerinde,
yerli tersanelerimiz taraf›ndan maliyet
etkin çözümler sa¤land›¤› gibi güvenilir-
lik ve proje yönetimi kolayl›klar› nede-
niyle yerli firmalarla ifl yap›lmas› tercih
ediliyor. Bu nedenle ihracat aç›s›ndan,
yurt içi gemi infla sektörümüz ile tesis
edilmifl olan ifl birli¤ini çok önemli ola-
rak görüyoruz ve bu ifl birli¤inin, sadece
savafl sistemi alt yüklenicisi olarak de-
¤il, sorumluluklar dâhil, ifl ortakl›klar›
fleklinde geliflece¤ini umuyoruz.
Yurt d›fl› ihracat faaliyetlerinde rekabet
gücünün artt›r›lmas›nda da yurt içi en-
düstri ile ifl birli¤inin önemli etkisi oldu-
¤unu düflünüyoruz. Farkl› alanlardaki
uzmanl›klar›n bir araya gelmesi saye-
sinde, endüstriyel güç artt›¤› gibi finan-
sal yüklerin paylafl›lmas› da bir avantaj
sa¤l›yor.

Tersaneler ile ifl birli¤i hususuna ilave
olarak ASELSAN’›n sektör içerisindeki
yaklafl›m›n› da tekrar vurgulamak iste-
rim. Sözleflmeli veya sözleflmesiz, proje
ve çal›flmalar›m›z›n önemli bir k›sm›n›
tek bafl›m›za yürütebilecek imkân ve ka-
biliyetlere sahibiz. Ancak, sektörün, 
KOB‹’lerden ana entegratörlere kadar,
üniversite ve araflt›rma kurumlar› da
dâhil hep birlikte hareket ederek, daha
güçlü olabilece¤i inanc›nday›z ve bu
do¤rultuda ifl paylafl›m›n› ve teknolojinin
tabana yay›lmas›n› destekliyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Son olarak, 

deniz sistemleri konusundaki gelecek 

hedefleriniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

2023 y›l›nda nas›l bir ASELSAN görece¤iz?

Fuat AKÇAYÖZ: Öncelikle, yak›n döne-
me yönelik hedeflerimizden bahsede-
cek olursak; Türkiye’nin askeri elektro-
nik sistemler sektöründeki lideri olan
ASELSAN, yak›n dönemde; kazan›lan
teknoloji, bilgi birikimini ve alt yap›n›n
idamesi ve yeni teknolojiler kazanabil-
mek için, y›ll›k cirosunu 2 milyar dolar
seviyesine ç›kartarak dünyadaki ilk 50
savunma firmas› aras›na girmeyi, di¤er

bir deyiflle “dünya ölçe¤inde flirket ol-
ma” stratejik hedefini benimsemifl ve
uygulamaktad›r. Bu aç›dan, 2023 y›l›n-
da, dünya savunma devleri ile yar›flan
bir ASELSAN olmay› ümit ediyoruz.
Deniz sistemlerinde 2023 y›l›na yönelik
hedeflerimizi de yurt içinde dizayn edi-
lebilecek “milli” denizalt›lar›m›z›, dün-
yadaki emsallerinden üstün vas›flardaki
yerli sistemler ve milli torpidolar ile do-
natabilecek; su üstü platformlar›nda
kullan›lacak tüm sensör ve silah sis-
temlerini yurt içi imkânlar ile gelifltire-
bilecek teknolojiye sahip olmak fleklin-
de özetleyebiliriz. Buradaki hedefin,
mevcut teknoloji ile en iyisinin yap›lma-
s›ndan öte, daha ileri teknolojilerin ka-
zan›lmas› oldu¤unu özellikle vurgula-
mak istiyorum.
Son olarak, bu faaliyetlerin, Türkiye’de-
ki üniversite ve araflt›rma kurumlar›n›,
di¤er savunma firmalar›n› ve KOB‹’leri-
mizi de kapsayan bir a¤ içerisinde ger-
çeklefltirilmesi hedefini de sayabilirim.

Fuat Akçayöz’e, vermifl oldu¤u 
bilgiler için, okuyucular›m›z ad›na 
teflekkür ederiz.

ÖZEL SAYI

ASELSAN, 76 mm toplar için de bir at›fl kontrol sistemi gelifltirdi.

©
M

S
I

D
er

gi
si

©
A

S
E

L
S
A

N





14

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

F arkl› ülkelerde ve
farkl› ba¤lamlarda; a¤
merkezli savafl, a¤

merkezli operasyonlar ve a¤
destekli kabiliyetler olarak da
adland›r›lan ADY, ilk ortaya
ç›k›fl›ndan beri, hep sonuca
odaklanan etkileyici senaryo-
larla gündeme geldi. Bu se-
naryolar, birbiri ile sorunsuz
ve kesintisiz haberleflen as-
keri birimleri ve bunlar›n ko-
ordineli olarak baflard›klar›
görevleri içeriyordu. Taraf-
tarlar›nca, konsepti anlatmak
ve gelifltirme çal›flmalar›n›
bafllatmak için ortaya konan
bu senaryolar, ADY’nin uygu-
lanmas›n› bir anlamda basite
indirgemifl oldu. Oysa muha-
rebe flartlar›nda, sistemleri
yüksek güvenilirlikte, istenen
kapasitede ve güvenli ba¤-
lant›larla, kesintisiz olarak
birbiri ile haberlefltirmek,
ciddi araflt›rma ve gelifltirme
çal›flmalar› ile tasar›m ve ge-
lifltirme mühendislik süreç-
lerini içeriyor. Deniz plat-
formlar› söz konusu oldu-
¤unda, tüm bu çal›flmalar›n
Türkiye’deki adresi ise 
HAVELSAN olarak öne ç›k›yor.

Afla¤›dan Yukar› 
Yaklafl›m
Günlük hayatta yayg›n olarak
kullan›lan ve yak›ndan bili-
nen bir a¤ olan ‹nternet’in ta-
rihçesi incelendi¤inde, bu
küresel a¤›n, baz›lar› birbi-
rinden ba¤›ms›z çeflitli tek-
nolojilerin, zaman içinde ge-
lifltirilmesi ile ortaya ç›kt›¤›
görülür. Di¤er bir deyiflle, ‹n-
ternet, “böyle bir fley olsun”
iradesi ortaya konularak ve
bir anda tasarlanarak vücuda
getirilen bir a¤ de¤ildir.
ADY’nin de benzer flekilde,
afla¤›dan yukar›ya do¤ru bir
yaklafl›mla ortaya konmas›,
bu konseptin do¤al geliflimi-
nin bir gere¤idir.
Deniz kuvvetleri söz konusu
oldu¤unda, temel muharebe
birimleri gemiler ve denizal-
t›lard›r. ADY konseptinin uy-
gulanabilmesi için, bir gemi-
nin ya da denizalt›n›n, a¤a ve-
ri sunmaya ve a¤dan veri al-

maya haz›r hale gelmesi ge-
rekir. Bu sa¤land›ktan sonra,
gemi ve denizalt›lar›n birbir-
leri ile bir a¤ kurabilmesi ad›-
m›na s›ra gelir. Bu a¤ da ku-
rulunca, art›k a¤ üzerinden
haberleflen ve görevin en iyi
flekilde yerine getirilmesini
sa¤layan uygulamalar gelifl-
tirilebilir; askeri doktrinler de

bunlara göre güncellenebilir.
HAVELSAN’›n ADY konusun-
daki yaklafl›m› ve ürünleri de
afla¤›dan yukar› yaklafl›mla
uyumlu olarak, gemi ve deni-
zalt›lar›n iç yap›lar› ile bafll›-
yor. HAVELSAN Gemi Veri
Da¤›t›m Sistemi (GVDS), ge-
mi ve denizalt›lar›n say›sal
omurgas›n› oluflturarak, çe-

flitli alt sistemlerin ihtiyaç
duyduklar› verilerin, ihtiyaç
duyulan biçimde ve zamanla-
ma ile da¤›t›lmas›n› sa¤l›yor.
Böylece, her bir platform,
kendi bafl›na bir a¤ haline ge-
lerek, “çeflitli a¤lardan olu-
flan büyük bir a¤” olarak da
tarif edilen ADY kavram›n›n
temel birimlerini oluflturuyor.

ÖZEL SAYI

A¤ destekli yetenek (ADY) kavram›, farkl› adlarla da olsa

uzun y›llard›r komutanlar›n, stratejistlerin, mühendislerin

ve savunma sektörü bas›n›n›n gündemini meflgul ediyor.

Yap›lan uzun de¤erlendirmelerin ve ilk denemelerin 

sonucunda, art›k harekete geçme zaman› geldi. Deniz 

platformlar›na yönelik gelifltirmekte oldu¤u ADY çözümleriyle

HAVELSAN, Türkiye’nin bu konudaki mükemmeliyet

merkezi olma hedefine do¤ru h›zl› ad›mlarla ilerliyor.
Alparslan KULO⁄LU / alparslank@havelsan.com.tr
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

A¤ Destekli Yetenek:
HAVELSAN Harekete
Geçmeye Haz›r
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Gemi kapsam›nda 
gerçeklefltirilen entegre 
yönetim ifllevleri, ADY ile 
görev kuvveti seviyesine 
ç›k›yor.
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Kendi bafl›na birer a¤ haline
gelen platformlar, yine 
HAVELSAN tasar›m› komuta
kontrol sistemi ve savafl yö-
netim sistemi (SYS) ürünleri
ile veri füzyonu gerçekleflti-
ren etkin birer muharebe
sistemine dönüflüyor. 
HAVELSAN’›n, G s›n›f› f›rka-
teynlerin modernizasyonu
kapsam›nda gelifltirdi¤i Gemi
Entegre Savafl ‹dare Sistemi
(GENES‹S) ile bafllayan SYS
çözümleri, M‹LGEM, Yeni Tip
Karakol Botu (YTKB), Tank
Ç›karma Gemisi (LCT) ve de-
vam etmekte olan Yeni Tip
Denizalt› Projesi (YTDP) kap-
sam›nda sundu¤u çözümler-
le geliflerek, bir anlamda
Türk Deniz Kuvvetleri için
standart sistemler haline
gelmifl bulunuyor.

Parçalar 
Bir Araya Geliyor
HAVELSAN, GVDS ve SYS
ürünleri ile ADY kapsam›nda
kullan›ma haz›r hale getirdi-
¤i gemi ve denizalt› platform-
lar›n› birbirine ba¤lamak için
ise HAVELSAN Deniz Taktik
A¤› (H-DTA) çözümünü sunu-
yor. Deniz ve okyanuslarda,
genifl alanlarda görev yapma-
s› gerekebilen bu platformlar›
bir a¤ oluflturacak flekilde
ba¤laman›n yolu da telsiz ve
uydu teknolojilerinden geçi-
yor. Elde bulunan imkânlar›n,
kullan›c›n›n ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda, en iyi ve verimli
flekilde kullan›m›n› amaçla-
yan HAVELSAN, H-DTA pro-
jesinde, platformlar›, üzerle-
rinde bulunan telsiz cihazlar›
arac›l›¤›yla birbirine ba¤l›yor.
Bu çözüm, de¤iflik telsiz mo-
delleriyle ve de¤iflik telsiz
bantlar›nda çal›flan hetero-
jen a¤lar›, entegre bir flekil-
de, tek bir a¤ gibi ele alma
gereklili¤ini de gündeme ge-
tiriyor. Yine afla¤›dan yukar›-
ya yaklafl›m› gerektiren bu
çözüm, ayn› zamanda,
ADY’nin, eldeki imkânlarla,
etkin bir flekilde uygulanabi-
lece¤ini de gösteriyor.
H-DTA ile birbirlerine ba¤la-
nan platformlar, art›k bu alt-

yap› üzerinden bilgiyi payla-
fl›p koordineli olarak harekât
icra ederek, ADY’nin vaat et-
ti¤i yetenek art›fl›na kavufla-
bilecek hale geliyorlar.

S›ra Geldi Uygulamaya
ADY, uygulanmas› ile veri
hacminde ciddi bir art›fla ne-
den oluyor. Hiç kimse veri
hacminin büyümesinden fli-
kâyet etmiyor; fakat ayn› fle-
kilde hiç kimse, eldeki bu bü-
yük veri setini en etkin flekilde
nas›l kullanaca¤›n›n cevab›n›
da tam olarak veremiyor. Veri
hacmindeki art›fl ve insan›n
veriyi iflleme kapasitesi göz
önüne al›nd›¤›nda, otomasyo-
na duyulan ihtiyaç da ortaya
ç›k›yor. Farkl› kaynaklardan
gelen verilerin, anlaml› ve et-
kin olarak kullan›labilmesini
sa¤layan çözüm ise veri füz-
yonu. Daha önce platform ba-
z›nda veri füzyonu çözümleri
gelifltiren HAVELSAN, bu çö-
zümlerini, ADY kapsam›nda,
platformlar üstü bir konuma
tafl›ma çal›flmalar›na ara ver-
meden devam ediyor.

Baflar›l› Çözümün 
Son Bilefleni: Sinerji
ADY kapsam›nda bu noktaya
kadar bahsedilen kavramlar;
platformlar›n kendi içlerinde
bir a¤ oluflturmalar›, plat-
formlar›n birbiri ile bir a¤

üzerinden ba¤lanmalar› ve
tüm bu ba¤lant›lar sonucun-
da oluflan yüksek hacimli ve-
rinin, füzyon ile anlaml› hale
getirilmesi, burada ayr› bafl-
l›klarda incelenen konular
olsa da asl›nda bir bütünün
parçalar›. Özellikle ADY gibi
yeni bir konseptin uygulan-
mas› aflamas›nda, parçalar›n
birbirinden ba¤›ms›z bir fle-
kilde gelifltirilmeye çal›fl›l-
mas›, muhtemelen baflar›-
s›zl›kla sonuçlanacakt›r.
Unutulmamal›d›r ki, muha-
rebe sahas›nda da kendini
kan›tlam›fl deniz platformu
ADY uygulamalar› ile ilgili
baflar› hikâyeleri henüz bu-
lunmuyor. ADY konseptini
oluflturan parçalar›n birbir-
leri ile arayüzlerinin ve iliflki-
lerinin nas›l olmas› gerekti-
¤ini ortaya koyan, yap›labilir-
li¤i ve baflar›s› gösterilmifl
bir gereksinim seti de ortaya
konabilmifl de¤il.
Bütünsel bir yaklafl›mla ele
al›nmas› gereken ADY bile-
flenlerini, bir sinerji olufltu-
rarak bir araya getirmek ise
bu görevi üstlenen kurum ya
da kuruluflun elektronik, bil-
gisayar, yaz›l›m, makine ve
sistem mühendisli¤i ile sis-
tem entegrasyonu ve proje
yönetimi konular›nda önemli
bir birikime sahip olmas›n›
gerektiriyor. ‹htiyaç duyulan

bu birikimi bünyesinde ba-
r›nd›ran HAVELSAN, ayn› za-
manda çeflitli deniz projele-
rinde edindi¤i önemli bir tec-
rübeye de sahip.

HAVELSAN Haz›r
Türk Savunma Sanayisi’nin
özgün ürünlerini ön plana ç›-
kartt›¤› son dönemde, baflta
GENES‹S olmak üzere,
önemli deniz platformu proje-
lerine imza atan HAVELSAN,
özellikle son y›llarda gelifltir-
di¤i GVDS ve H-DTA ile
ADY’nin deniz platformlar›na
uygulanmas› için ihtiyaç du-
yulan alt yap›lar› haz›r hale
getiriyor. Bunlar›n üzerine
konulacak ve ADY’nin vaat
ettiklerini gerçeklefltirecek
uygulamalar› da sunmaya
haz›r olan HAVELSAN; tek-
nesi, motorlar›, alg›lay›c›lar›
ve silahlar› ile envantere gi-
ren bir gemiyi, denizdeki
kuvvetin geri kalan› ile ADY
uyar›nca birlikte harekât icra
edecek bir savafl makinesine
dönüfltürmek için ihtiyaç du-
yulan yetenekleri bünyesinde
bar›nd›r›yor. Türkiye’nin, de-
niz alan›nda ADY mükemme-
liyet merkezi haline gelen
HAVELSAN, bu alanda faali-
yet gösteren dünyan›n dev
savunma firmalar› ile reka-
betini, Türkiye s›n›rlar›n›n d›-
fl›na tafl›maya da kararl›.
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ADY, birden çok unsurdan oluflan 
görev kuvvetlerinin bir bütün olarak 

görev yapabilmesini destekliyor.
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MSI Dergisi: METEKSAN Savunma’n›n 

su alt› akusti¤i alan›ndaki vizyonunu 

anlat›r m›s›n›z?

Mesut GÖRATEfi: METEKSAN Savunma
olarak, bize verilen mükemmeliyet
merkezi görevi paralelinde, platform
sonarlar› baflta olmak üzere, su alt›
akustik sistemlerinin sensöründen
elektroniklerine, komple sistem bütü-
nüne hâkim olacak flekilde yetenek ve
altyap›lar gelifltirecek flekilde çal›flma-
lar›m›z› sürdürüyoruz. Hatta bu sensö-
rün malzemesinden bafllayacak flekilde,
tüm tasar›ma hâkim olmay› ve Deniz

Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n
gelecek ihtiyaçlar›n›, yeni ve modern
sistemlerle karfl›layabilecek yetenek ve
altyap›lara ulaflmay› hedefliyoruz.
Selçuk ALPARSLAN: Bu noktada su alt›
akusti¤i alan›n›n, tarihten gelen özellik-
leri ile ilgili de bilgi vermek isteriz; çün-
kü tarihsel geliflmeler, vizyonumuzu et-
kileyen önemli olgular› ortaya koyuyor.
Su alt› akusti¤i, asl›nda oldukça eski bir
savunma teknolojisi alan›. Bu konudaki
ilk kapsaml› çal›flmalar›n, Birinci Dünya
Savafl› s›ras›nda gerçeklefltirildi¤i dik-
kat çekiyor. Bu aç›dan su alt› akusti¤i,

mikrodalgadan da eski bir konu. En bü-
yük geliflmeler ise ‹kinci Dünya Savafl›
s›ras›nda yaflanm›fl. Literatürdeki, su
alt› akusti¤i ile ilgili ulafl›labilecek veri-
lere dayal› bilgiler de asl›nda o zaman-
dan kalm›fl. Esas bilgi, deneyim ile olu-
fluyor ve bunlar da hep gizli tutuluyor.
Biz de ülkemizde, daha önce üzerinde
pek çal›flma yap›lmam›fl bu alandaki bil-
gi ve deneyim eksikli¤ini kapatma süre-
cini çok h›zl› yaflamaya çal›fl›yoruz. Te-
mel hedefimiz, Dz.K.K.l›¤›n›n, ‹kinci
Dünya Savafl›’ndan sonra edindi¤i sis-
temleri millilefltirip ve sanayilefltirip,

ÖZEL SAYI

METEKSAN Savunma,
Türkiye’nin Su Alt›ndaki
Gelece¤ini fiekillendiriyor

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan, 2009 y›l›nda, Türkiye’nin Su Alt›

Akusti¤i Mükemmeliyet Merkezi olarak görevlendirilen METEKSAN Savunma

Sanayii A.fi. (METEKSAN Savunma), 2008 y›l›ndan beri ele almakta oldu¤u çeflitli

su alt› akusti¤i projeleri ile k›sa zamanda önemli bir teknolojik birikim ve altyap›

oluflturdu. ‹lk projelerinin baflar›l› sonuçlar›n› da almaya bafllayan firman›n bu

alandaki faaliyetlerini, projelerini ve mükemmeliyet merkezi olarak gelece¤e dair

planlar›n›; METEKSAN Savunma Operasyonlar Genel Müdür Yard›mc›s› Özgür

Cankara, Mühendislik Genel Müdür Yard›mc›s› Selçuk Alparslan ve Sualt› Akustik

Sistemler Program Direktörü Mesut Göratefl ile konufltuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Soldan sa¤a:  Selçuk Alparslan, Mesut Göratefl, 
Özgür Cankara ve Ümit Bayraktar
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gelecek 10 y›llara tafl›mak. Bu süreçte
de malzeme, sensör, sinyal iflleme ve
elektronik teknolojilerinin hepsini bir
bütün olarak kullan›p, paydafllarla bir
ekosistem oluflturup, çok h›zl› ilerlemek
düflüncesindeyiz. Bu sayede, d›fla ba-
¤›ml›l›¤›m›z› azaltman›n yan› s›ra kendi
literatürümüzü de oluflturmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Bu noktada, söyleflinin 

geri kalan›na da referans olabilmesi için,

METEKSAN Savunma’n›n yürüttü¤ü 

su alt› akusti¤i projelerini 

s›ralayabilir misiniz?

Mesut GÖRATEfi: METEKSAN Savun-
ma’n›n mevcut su alt› akusti¤i proje
portföyü;
� Piezoelektrik seramiklerin 

kompozisyonundan bafllayarak 
nihai üretimini de kapsayan 
Milli Piezoelektrik Seramiklerin 
Gelifltirilmesi Projesi (M‹DAS);

� M‹LGEM Milli Sonar Deniz Birimleri
Sanayilefltirme Projesi;

� Su üstü gemilerimizin sonarlar›nda
kullan›lan transdüserlerinin 
milli olarak üretilmesini kapsayan,
Dz.K.K.l›¤› ile do¤rudan çal›flt›¤›m›z
bir tedarik projesi;

� Gizlili¤i sebebi ile ad›n› 
aç›klayamayaca¤›m›z bir su alt› 
akustik dizin gelifltirme projesi;

� Benzer flekilde, Ay, Preveze ve 
Gür s›n›f› denizalt›lar›m›z›n muhtelif
pasif sonar ve pasif alg›lama 
sistemlerinde de kullan›lan 
hidrofonlar›, kendi Ar-Ge 
çal›flmam›zla gelifltirdi¤imiz yerli
hidrofonlarla yenileme projesi ve

� Daha çok yeni üstlendi¤imiz, 
Say›sal Su Alt› Akustik Modem 
Gelifltirme Projesi’nden olufluyor.

Bunlardan denizalt› gemilerimizde kul-
lan›lan hidrofonlarla ilgili projeyi, ya-
banc› firmalar›n da kat›ld›¤› rekabetçi
bir ihale sonucunda ald›¤›m›z› vurgula-
mak isterim. Say›sal Su Alt› Akustik Mo-

dem Gelifltirme Projesi ise Sismik Arafl-
t›rma Gemisi Projesi’nin Teknoloji Ka-
zan›m Ar-Ge Yükümlülü¤ü kapsam›nda,
projenin Ar-Ge kaynaklar› ile fonlan›yor.

M‹LGEM, Su Alt› Akusti¤inde de
Dönüm Noktas› Oldu
MSI Dergisi: Bu projeler aras›nda 

sizce en önemlisi hangisi?

Mesut GÖRATEfi: Su alt› akusti¤i proje-
lerinin tetikleyicisi olarak da de¤erlen-
direbilece¤imiz M‹LGEM sonar›n› en ba-
fla koymak gerekir. Asl›nda bu sonar,
Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan bafllat›lan bir proje
olarak ortaya ç›kt›. Komutanl›¤›n uzun
y›llar öncesinden planlanan çal›flmalar›
bulunuyor. Buna yönelik personel e¤i-
timleri ve haz›rl›klar tamamlanm›flt›.
M‹LGEM’de, gerek milli komuta kontrol
sistemi gerekse baz› alt birleflenlerin -ki
en önemlilerinden birisi sonard›r- milli
olarak gelifltirilmesi hedeflendi. Sonuçta,
ilk M‹LGEM gemisi TCG HEYBEL‹ADA’da,
Dz.K.K.l›¤› liderli¤inde gelifltirilmifl so-
nar bulunuyordu. ‹kinci gemide, sona-
r›n, suyun alt›nda bulunan ve alg›lay›c›-
lar› bar›nd›ran “wet end” olarak tabir

edilen k›sm›n›n sanayiye aktar›lmas› ve
iyilefltirilmesi; üçüncü gemide ise sona-
r›n, sinyallerin ifllendi¤i ve algoritmala-
r›n çal›flt›¤› k›s›mlar›n› oluflturan 
“dry end” olarak isimlendirilen bölümü-
nün sanayiye aktar›lmas› planland›. ‹lk
ihale wet end için aç›laca¤›ndan, haz›r-
l›klar›m›z› ona göre yapt›k. 9 Nisan 2008
ve 407 say›l› Savunma Sanayii ‹cra Ko-
mitesi karar›na istinaden bafllat›lan,
Milli Sonar Deniz Birimleri Sanayilefltir-
me çal›flmalar› kapsam›nda, SSM tara-
f›ndan yap›lan ihale de¤erlendirmeleri
sonucunda, METEKSAN Savunma, su
alt› akusti¤i teknoloji alan›nda yer ala-
cak benzer nitelikteki di¤er projelerde
de milli imkân ve kabiliyetlerin azami
ölçüde kullan›lmas›, kaynaklar›n etkin
ve verimli kullan›larak tekrarlar›n ön-
lenmesi amac› ve Su Alt› Akusti¤i Mü-
kemmeliyet Merkezi yaklafl›m› ile 
29 May›s 2009 tarihinde görevlendirildi.
Ana entegratör ASELSAN ile imzalanan
sözleflme sonras›nda, M‹LGEM projesi-
nin 2’nci gemisi BÜYÜKADA’ya monte
edilmek üzere, transdüserlerin seri
üretime aktarma, seri üretim ve üretim
do¤rulama testleri süreçleri bafllad›.
Ayn› zamanda, bunlar›n M‹LGEM’in 1’in-
ci gemisi ile de flekil-uyum-ifllev (form-
fit-function) aç›s›ndan uyumlu oldu¤u-
nun teyit edilebilmesi için, bu süreçlere
paralel olarak, tip transdüserlerle yap›-
lan Çevre Koflulu Testleri (ÇKT), boyut-
sal testler ve akustik testleri kapsayan
Transdüser Sertifikasyon Testleri, 
5 Aral›k 2011 tarihinde uygulanmaya
baflland›. Bu testler, bu y›l›n fiubat ay›
içerisinde baflar› ile tamamland›. Üre-
tim do¤rulama testlerinden sonra ise
transdüser, kolon kablosu ve karkas
eleman kabul testleri (Eleman FAT); di-
zine entegrasyon ve dizin kabul testleri
(Dizin FAT); karkasa entegresyon ve ni-
hayetinde müflteri, tedarik makam›, son
kullan›c› makam›n aktif olarak kat›l›m
sa¤lad›¤› Fabrika Kabul Testleri (FAT)
süreçleri 12 gün gibi k›sa bir süre içeri-
sinde baflar› ile tamamland›. Tüm bu ça-
l›flmalar›n sonunda, Milli Sonar Deniz
Birimi Sistemi’nin ‹stanbul Tersanesi
Komutanl›¤›na teslimi, 30 Mart’ta ger-
çeklefltirildi. Çal›flmaya Haz›rl›k Testleri
de baflar› ile tamamlanan Milli Sonar
Deniz Birimi Sistemi, denizlerimizde gö-
reve haz›rd›r.
Sonar›n wet end k›sm›nda, ikinci gemi-
den itibaren ald›¤›m›z görevin yan› s›ra
dry end k›sm›nda da görev almak için
üçüncü gemiye yönelik çal›flmalar›m›z›
da flimdiden bafllatt›k.
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MSI Dergisi: Bu sürecin devam›nda, 

METEKSAN Savunma, M‹LGEM sonar›n›n

ötesinde, ne gibi kabiliyetler kazanacak?

Mesut GÖRATEfi: Sorunuzu, METEKSAN
Savunma’n›n su alt› akusti¤i alan›nda
hedefledi¤i kabiliyet ve teknolojiler aç›-
s›ndan ele alabiliriz. Geride b›rakt›¤›-
m›z süreçte, birinci önceli¤imiz 
M‹LGEM oldu. Burada, Türkiye’nin ilk
sonar› ortaya ç›kar›ld›. Bizden bekle-
nenleri, sistemin gelecekte de hizmet
vermesini sa¤layacak flekilde güncel-
lenmesi; entegre lojistik destek kapsa-
m›nda uzun y›llar hizmet edebilirli¤inin
sa¤lanmas›; bu sistemin tekrarlanabi-
lir performans gösterecek flekilde seri
üretime aktar›lmas› ve ilave baz› yete-
nekler kazand›r›lmas› olarak s›ralaya-
biliriz. Öncelikle M‹LGEM sonar›n›n ta-
mam›n›n baflar› ile sanayilefltirilmesini
sa¤lamal›y›z. Dz.K.K.l›¤›n›n, 2030‘lu,
hatta 2050’li y›llarda hizmette kalacak
platformlar›na yönelik bir sonar ürete-
ce¤imize göre, bugün en son teknoloji-
yi kullanan bir ürün olarak ortaya ç›-
kartmal›y›z.

Mükemmeliyet Merkezinin 
‹lk S›nav›: Piezoelektrik 
Seramikler
MSI Dergisi: Piezoelektrik seramiklerin

yerlilefltirilmesi çal›flmalar›n›z ne 

aflamada?

Mesut GÖRATEfi: Piezoelektrik sera-
mikler, üzerlerine uygulanan elektrik
enerjisini; malzeme kompozisyonu,
üretim yöntem ve süreçleri, fiziki boyutu
ve flekli gibi özelliklere ve entegre edil-
dikleri yap›ya göre belli frekans, genlik,
güç ve yönde titreflimde mekanik ener-
jiye veya üzerlerine gelen mekanik
enerjiyi yine bu özelliklerine ba¤l› olarak
elektrik enerjisine dönüfltürebilen mal-
zemelerdir. Bu itibarla sanayide titre-
flimle çal›flan bir çok sistemde uygula-
ma alan› bulan piezoelektrik seramik-
ler, su alt› akustik sistemlerde kullan›-
lan transdüser, hidrofon ve projektör gi-
bi sensör elemanlar›n›n da vazgeçilmez
bir bileflenidir.
Su alt› akustik sistem sensör yap›lar›nda,
ço¤unlukla transdüser ve projektör uygu-
lamalar› için Navy Tip-1 ve hidrofon uygu-

lamalar› için Navy Tip-2 piezoelektrik
kompozisyonlar›ndan üretilen seramik-
ler kullan›l›r ve bu malzemeler, geçmifl-
te, yurt d›fl›ndan tedarik edilmekteydi.
Böyle bir malzemenin, yurt d›fl›ndan si-
parifl edilmesi durumunda da malzeme
kompozisyonu, fiziki boyutu ve flekli iti-
bar› ile kullan›lmas› planlanan milli as-
keri sistemin amac›, tipi, yaklafl›k olarak
frekans›, genli¤i ve gücü gibi stratejik
öneme sahip özellikleri hakk›nda, sera-
mi¤i üreten ülke makamlar› taraf›ndan
fikir yürütülebilmesi mümkün hale ge-
lir. Ayr›ca bu malzemeler, hem Ar-Ge
aflamas›nda prototip üretimler için ilk
siparifl edildiklerinde hem de gelifltirme
baflar› ile tamamlan›p, seri üretime yö-
nelik olarak fazlaca siparifl edildiklerin-
de, ihracat k›s›tlamalar›na veya son kul-
lan›c› belgesi taleplerine de maruz kala-
bilir. Üreten ülke taraf›ndan sizin kulla-
n›m›n›za izin verilmifl olsa bile bu sera-
mikleri kullanarak üretti¤iniz ürün/sis-
temi baflka ülkelere ihraç etmek istedi-
¤inizde, benzer k›s›tlamalar söz konusu
olabilir. Bafllang›çta yurt d›fl›ndan teda-
rik edilen malzeme ile Ar-Ge çal›flmala-
r› tamamlanabilse bile daha sonra ihra-
cat k›s›tlamas› sebebiyle seri üretime
geçilemeyebilir veya baflka malzeme ile
Ar-Ge çal›flmalar›n›n tekrarlanmas›na
ihtiyaç duyulabilir. Bunlar da zaman,
kaynak, performans ve pazar kay›plar›-
na sebep olur.
Yurt d›fl› ba¤›ml›l›k ortadan kald›r›larak,
gizlilik, ithalat ve ihracat sorunlar› ya-
flanmamas› için, bu kompozisyonlar›n
ve bu kompozisyonlar ile piezoelektrik
seramiklerin gelifltirilme ve üretilmesi-
ne yönelik milli yetenek oluflturulmas›-
n›n günümüzde kaç›n›lmaz hale geldi¤i-
nin görülmesi sonucunda; teknolojik
bilgi birikimi, yetenek ve altyap›n›n ka-
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ÖZEL SAYI

METEKSAN Savunma taraf›ndan gelifltirilerek üretilen piezoelektrik seramik örnekleri (solda).
Laboratuvar ölçekli piezoelektrik seramik gelifltirme ve üretim alt yap›s› (altta)
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zan›lmas›, üretim süreç ve yöntemleri-
nin olgunlaflt›r›lmas› maksad›yla SSM
taraf›ndan M‹DAS Projesi bafllat›ld›.
Proje kapsam›nda, askeri alanda yayg›n
olarak kullan›lan “Navy” Tip-1 ve Tip-2
kompozisyonlar›n›n milli imkânlarla ge-
lifltirilmesi, karakterizasyonu, Tip-1 ile
seramik halka üretimi, M‹LGEM 
transdüserlerine pilot uygulama ve do¤-
rulamas› hedeflendi. METEKSAN Sa-
vunma liderli¤inde, alt yüklenicimiz Na-
notech firmas› taraf›ndan, her iki tip pi-
ezoelektrik kompozisyonlar›n gelifltir-
me ve karakterizasyonlar› ile Tip-1 se-
ramik halka üretim ve do¤rulama çal›fl-
malar› baflar› ile tamamland›. Milli ola-
rak gelifltirilen ve üretilen seramik hal-
kalar›n kullan›ld›¤› MST-01 tipi M‹LGEM
transdüserlerinin, yurt d›fl› kaynakl› se-
ramikler kullan›larak üretilen ayn› tip
transdüserler ile eflde¤er özellikler
gösterdi¤inin tespitine yönelik çevre ko-
flulu testleri ile elektriksel performans
testleri baflar› ile gerçeklefltirildi. 
TÜB‹TAK Su Alt› Akustik Laboratuvar›
(SAL) altyap›s› kullan›larak yap›lacak 2
test için görüflmeler devam ediyor. Pro-
jenin, 2012 y›l› sonuna kadar tamamlan-
mas› ve M‹LGEM-S projesinin milli so-
nar deniz birimi üretimlerinde, milli ola-
rak gelifltirilip, üretilen bu seramiklerin
kullan›lmas› planlan›yor.
Selçuk ALPARSLAN: Seramiklerin öte-
sinde, sonarlarda mikro elektro-meka-
nik sistemler (MEMS) biçiminde yap›lar,
fiber-optik lazer alg›lay›c›lar, bioyolojik
duyargalardan esinlenmifl mikro-me-

kanik yap›lar gibi teknolojiler de kullan›-
labiliyor. Mükemmeliyet merkezi olarak
bu konularda da proje önerilerimiz var.
Bunlar› da SSM ve Dz.K.K.l›¤› ile paylafl-
t›k. Daha küçük dizinler yapmak için,
vektörel hidrofon gibi kavramlarla da il-
gileniyoruz.

MSI Dergisi: METEKSAN Savunma, 

daha çok elektronik ve yaz›l›m alanlar›nda

faaliyet gösteren bir firma olarak 

alg›lan›yor. Piezoelektrik seramiklerin

yerlilefltirilmesine yönelik çal›flmalar›n›z,

bu alg›y› de¤ifltirecek mi?

Özgür CANKARA: F›rsat bulmuflken,
daha genel bir konuya da de¤inmek isti-
yorum. Bildi¤iniz gibi METEKSAN Sa-
vunma alg›lay›c›lar, haberleflme ve su al-
t› akustik olmak üzere üç temel faaliyet
alan›na odaklanm›flt›r. Bir de simülasyon
sistemleri grubumuz var. D›flardan ba-
k›ld›¤›nda, bir a¤ac›n ayr› dallar› gibi gö-
rünmesine ra¤men, asl›nda bu üç temel
program, ayn› kökten besleniyor. O da bi-
zim mühendislik grubumuz. Özellikle
elektronik ve mekanik tasar›m konusun-
da, tüm programlara destek veren, ol-
dukça yetkin bir mühendis ekibimiz var.
Bu sebepledir ki, örne¤in bir sonar siste-
mi dedi¤imiz zaman, sistemin hem sen-
sör taraf›n› hem de elektronik taraf›n›, bir
arada ve ayn› ekipler ile de¤erlendirebili-
yoruz ve oldukça optimum çözümleri
kendi içimizde üretebiliyoruz. Bu alg›n›n
bozulmas›n› asla istemiyoruz. Bildi¤iniz
gibi biz piezoelektrik seramiklerin yerli-
lefltirilmesi projesini üniversite-sanayi ifl
birli¤i çerçevesinde gerçeklefltirdik. Pro-
jenin sanayileflme aflamas›nda ise so-
rumluluklar›m›z› paylaflabilece¤imiz alt
sanayi flirketleri ile ilerlemek istiyoruz.
Fakat yükümlülükleri alt sanayi ile pay-

laflmakta zorland›¤›m›z noktalar olabili-
yor. Projelerimizin takvim zorlamalar›
sebebiyle geçici olarak bu ifllere soyun-
mak zorunda kalsak bile esas oda¤›m›z
seramik üreticisi olmak de¤il, bu yönde
bir hevesimiz de yok. Fakat bizim teknik
ve idari kayg›lar›m›z› kendi kayg›s› gibi

benimseyip çal›flacak, bizler ile kader
birli¤i yapan yan sanayi flirketlerine ihti-
yac›m›z var. Tabii ki bu durumda, bizim
de sistemi ayakta tutacak ifl hacmini ya-
ratmak sorumlulu¤umuz olacakt›r. San›-
r›m bu iki bileflen, birbiri ile etkileflimli
flekilde, zaman içinde geliflip güçlü bir
yan sanayi oluflturacakt›r.
Selçuk ALPARSLAN: Sensör taraf›n›n
ard›nda, elektronik taraf var. Biz asl›nda
elektronik uzmanl›¤› olan bir flirketiz.
Bu konuda projelerimiz var ve hatta
bunlarda ortaya ç›kan baz› birleflenleri,
sonar sistemlerinde tekrar kullanmak
istiyoruz. Ayr›ca, sadece anten yap›p iflin
içinden ç›kamazs›n›z; çünkü o anteni
test etmek için de elektronik birleflenle-
re ihtiyaç var. Elektronik alan›ndaki ol-
gun yeteneklerimizi buraya adapte ede-
ce¤iz. Böylece, bir sonar sisteminin ya-
pabilmek için gereken tüm uzmanl›¤a
sahip olaca¤›z. Tek eksi¤imiz, deniz or-
tam›nda toplanm›fl verilerle tasar›m›
kalifiye edilmifl algoritmalar›n, ülkemi-
zin elinde olmamas›. Bu alanda da ça-
l›flmalar yap›yoruz. Simülasyondan bafl-
lay›p, sahadaki verilerle olgunlaflt›rma-
ya kadar çal›flmalar yapmak istiyoruz.
Bu konuda sorumluluk almaya haz›r›z.
Mesut GÖRATEfi: Di¤er bir deyiflle, dry
end taraf›nda sorumluluk alarak,
Dz.K.K.l›¤›’n›n bilgi birikimini devralmay›,
sanayiye aktarmay› ve onu, geliflen ihti-
yaçlara göre gelifltirmeyi istiyoruz.
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Baz› projelerde, ihtiyaç makam›, sanayi-
ye aç›lmadan önce, TÜB‹TAK gibi milli
araflt›rma kurumlar› ve/veya üniversite-
lerden oluflturulan k›s›tl› bir ekiple bir
gelifltirme yap›yor ve sanayi, belli bir
aflamadan sonra devreye giriyor. Sanayi
paydafllar›, bu çal›flmalara bafl›ndan da-
hil edilebilse, çok ciddi zaman kazana-
ca¤›m›z gibi kaynaklar› da daha ekono-
mik ve verimli kullanm›fl oluruz.

MSI Dergisi: Su alt› akustik sistemlerinin

gelifltirilmesi ve denenmesi aflamas›nda,

Bilkent’te yer alan gölette 

gerçeklefltirdi¤iniz faaliyetler konusunda

bilgi verebilir misiniz?

Mesut GÖRATEfi: Su alt› akustik sis-
temlerinin test ve kalibrasyonuna yöne-
lik, Bilkent Üniversitesinin de deste¤i ile
üniversitenin kampüs alan› içerisinde
bulunan Bilkent Göleti üzerine, Bilkent
Göleti Aç›k-Su Test ve Kalibrasyon Tesi-
si yat›r›m›n› gerçeklefltirdik. Gölet üze-
rine konuflland›r›lm›fl yüzer iskele, 
50 m uzunlu¤unda bir yürüme yoluna ve
bu yolun uç noktas›nda, 30 ton tafl›ma
kapasiteli, 160 m2 alan›nda bir platfor-
ma sahip. Platformun ortas›nda da 
17,5 m2’lik (2,5 m x 7 m) bir havuz bulu-

nuyor. Projelerimiz kapsam›nda test
edilecek akustik çeviriciler, havuz böl-
gesinde bulunan, 3 ton tafl›ma kapasite-
li ve bilgisayar kontrollü bir hassas ko-
numland›rma sistemi yard›m› ile gerek
kolona gerekse karkasa entegre halde,
6 m derinli¤e kadar, istenen derinlik ve
ölçüm mesafesinde suda konumland›r›-
labiliyor. Konumland›rma sonras›nda,
laboratuvar test sistemi ile gönderme
ve alma akustik performans ölçümleri,
manuel veya otomatik olarak yap›labili-
yor. Bu ölçümlere yönelik olarak plat-
form üzerinde gerçeklefltirilecek çal›fl-
malar için gerekli laboratuvar test do-
nan›mlar› ile konumland›rma kontrol
ünitesi, sabit bir konteyner içerisinde
platformda konuflland›r›lm›fl durumda.
Tesisimiz, METEKSAN Savunma’n›n,
baflta M‹DAS projesi olmak üzere, su
alt› akusti¤i alan›nda yürütmekte oldu-
¤u projeler kapsam›nda fiilen kullan›l›-
yor. Gelecekte gerçekleflmesi muhte-
mel projeler dahilinde de kullan›lmas›
planlan›yor. Tesislerimizin, Dz.K.K.l›¤›
ile bu alanda çal›flmalar yapan üniver-
site, araflt›rma kurumlar› ve di¤er fir-
malar›n kullan›m›na da aç›k oldu¤unu
belirtelim.

METEKSAN Savunma 
‹yi Bir Orkestra fiefi Olacak
MSI Dergisi: Su alt› akusti¤i alan›nda

mükemmeliyet merkezi olarak 

belirlenmesi, METEKSAN Savunma’ya

neler kazand›rd›?

Özgür CANKARA: Mükemmeliyet mer-
kezi olma görevi ile METEKSAN Savun-
ma’ya 6 adet proje verildi. Büyüklük ve
içerik aç›s›ndan, oldukça iyi bir proje
portföyü olufltu. Bu portföy, bize iyi bir
altyap›, yetkinlik, yetiflmifl ifl gücü ve tec-
rübe kazand›rd›. Projeleri s›ralad›¤›m›z-
da gördü¤ünüz gibi, sadece SSM ile ça-
l›flm›yoruz, do¤rudan Dz.K.K.l›¤› ile yap-
t›¤›m›z projeler de var. ‹leride proje say›-
m›z›n iki kat›na ç›kmas›n› bekliyoruz.
Asl›nda mükemmeliyet merkezi kavra-
m›n›n alt›nda, bunlar›n ötesinde çok
farkl› sorumluluklar yat›yor. SSM diyor
ki; bu projeleri veriyorum; ama bunlar›
yaparken sanayiden, üniversiteden,
araflt›rma kurumlar›ndan faydalanacak-
s›n. Ancak böyle bir ekosistemle birlikte
hareket edebilirseniz, gelece¤e yönelik
öngörülerde, altyap› yat›r›mlar›nda, proje
önerisinde bulunabiliyorsunuz, yol hari-
talar›na katk› yapabiliyorsunuz.
Ekosistem kurma konusunda ise henüz

ÖZEL SAYI
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istedi¤imiz noktada de¤iliz. Birkaç tane
sebep var. En baflta, ülke olarak su alt›
akustik alan›na yeni girmemizin getirdi¤i
baz› dezavantajlar mevcut. Di¤er mü-
kemmeliyet merkezlerine göre proje sa-
y›m›z az. Ayn› zamanda, sanayide kaliteli
üretim yapabilecek firma say›s› az. Yetifl-
mifl eleman az. Bizim çevre denizlerimi-
zin, kendine has su alt› akustik özellikle-
ri var. Bu konuda yap›lm›fl çok az araflt›r-
ma bulunuyor; bu konularla ilgilenen
üniversite say›s› da yeterli de¤il. Tüm
bunlar›n da etkisi ile arad›¤›n›zda bulabi-
lece¤iniz ortak say›s› az. Dolay›s› ile pro-
jeleri paylaflabilece¤imiz ideal bir eko-
sistem flu anda yok. Onu yaratmaya çal›-
fl›yoruz. Bunu yaparken riskler de al›yo-
ruz. Çaba harc›yoruz. Belki de bunlar, di-
¤er mükemmeliyet merkezlerinin bafl-
lang›c›nda da yaflanm›fl sorunlar, za-
manla biz de aflaca¤›z. METEKSAN Sa-
vunma, iyi bir orkestra flefi olacak. O or-
kestrada kimin hangi çalg›y› çalaca¤› he-
nüz oturmad›. Henüz bir ahenk yok. O da
zamanla olacak. Bu süreçte, bize daha üst
sorumluluklar verilirse orkestra flefli¤ini
daha da iyi yapabilece¤imizi düflünüyoruz.
Mesut GÖRATEfi: SSM’nin, bizi mükem-
meliyet merkezi olarak belirledi¤i karar-

da, flöyle bir mesaj vard›: su alt› akusti¤i
teknoloji alan›nda yer alacak benzer
projelerde de milli imkân ve kabiliyetle-
rin azami ölçüde kullan›lmas›, kaynakla-
r›n etkin ve verimli kullan›larak tekrarla-
r›n önlenmesi amac›yla böyle bir mü-
kemmeliyet merkezi yaklafl›m› ile görev-
lendiriliyorsunuz. Biz buradan flunu an-
lad›k: Su alt› akusti¤i, Türkiye’de yeni bir
aland›r, bu alanda projeler de yeni bafl-
lad›. METEKSAN Savunma da burada
görevlendirildi. Bizden bir ekosistem
oluflturmam›z bekleniyor. Bu sistemin,
sadece METEKSAN Savunma de¤il, tüm
sektöre hizmet verebilmesi isteniyor. Biz
de buna yönelik imkânlar›m›z›, 
M‹LGEM’in wet end sanayileflmesi k›s-
m›nda ciddi anlamda kulland›k. Ne yap-
t›k? Tasar›ma hakim olma, analiz, tasa-
r›m, modelleme, prototip üretim, proto-
tip üretim do¤rulama, bu do¤rulama s›-
ras›nda ç›kan aksakl›klar›n giderilmesi,
arkas›ndan tasar›m›n olgunlaflt›r›lmas›,
tasar›m olgunlaflt›r›ld›ktan sonra tek-
rar üretim ve do¤rulama ve en nihaye-
tinde seri üretim. Bu aflamaya gelince-
ye kadar, küçük ölçekli bir tak›m OST‹M
firmalar›n› ve üreticileri kulland›k. Bu
aflamada, as›l seri üretime aktaraca¤›-
n›z bu ürünün çevresel testler ve akus-
tik testler gibi ciddi aflamalardan geç-
mesi gerekiyor. Bu testler s›ras›nda da
mükemmeliyet merkezi yaklafl›m› kap-
sam›nda; üretim do¤rulama testlerinde
SUAS‹S; transdüser sertifikasyon test-
lerinde TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri
Araflt›rma Enstitüsü, TÜB‹TAK Su Alt›
Akustik Laboratuvar› ve ASELSAN; ba-
s›nç alt›nda s›zd›rmazl›k testlerinde
Gölcük Tersanesi Komutanl›¤› yetenek
ve altyap›lar›ndan faydaland›k. Bu sü-
reçte, ileride bize rakip olma ihtimali
bulunan altyap›lar› dahi kurduk, yat›r›m
yapt›k. Bu ifl birliklerine önümüzdeki
projelerde de devam edece¤iz.

MSI Dergisi: Bu süreçte yer alan 

firmalarla iliflkileriniz konusunda 

neler söyleyebilirsiniz? Oyuncular›n 

faaliyetlerinde çak›flmalar oluyor mu?

Özgür CANKARA: Tüm oyuncularla ya-
k›n çal›flmaya ihtiyac›m›z var. Hepsinin,
kendileri için uygun olan, kendileri için
biçilmifl görevlerde çal›flmalar içinde
olmalar›n› bekliyoruz ve istiyoruz. Bizim
mükerrer çal›flmalar yapmaya, ne lük-
sümüz var ne de böyle bir stratejimiz
var. Biz ekosistem içinde belli görevleri
yapacak firmalar buldukça onlarla ça-
l›flmak istiyoruz. Bu ekosistem olma-
dan, baflar› da gelemez zaten. Proje sa-
y›s› artacak. Asl›nda biz bayra¤› biraz
gerilerden ald›k. H›zla ileriye tafl›mam›z
laz›m. Hem Türkiye’nin ihtiyaçlar› için
hem de ihracat için buna ihtiyac›m›z var.
Türkiye’nin ötesinde, bir tak›m uluslara-
ras› firmalarla ifl birli¤i yap›labilir mi di-
ye de bak›yoruz. Fakat bu teknolojik bir
ifl birli¤i olmal›. Ortak gelifltirmeleri içe-
rebilir. Bu konudaki milli hassasiyetlerin
fark›nday›z, ticari endifleler bunlar›n
önüne geçemez. Di¤er yandan, ülke kay-
naklar›n› daha iyi kullanabilecek, tesli-
matlar› k›saltacak, ihracat seçeneklerini
artt›racak ortakl›klara da haz›r›z.
Selçuk ALPARSLAN: Bu konunun tek-
nik yönü ile ilgili baz› eklemeler yapmak
istiyorum. Su alt› akusti¤inde, malzeme
teknolojileri ve süreçler çok önemli. Çok
disiplinli bir konu. Örne¤in sonar domu,
bir kabuk. Bunun radyo frekans›ndaki
karfl›l›¤› radom. Radomun elektroman-
yetik geçirgenli¤i gibi domda da akustik
geçirgenlik, sa¤laml›k, bas›nca daya-
n›kl›l›k, s›zd›rmazl›k önemli. Kablo dedi-
¤iniz fley, su alt› akusti¤inde bambaflka
bir karmafl›kl›k içeriyor. S›zd›rmayacak,
çürümeyecek, izolasyonu sa¤lam ola-
cak. Bir kablo kauçuk k›l›f içeriyorsa,
ayakkab› kauçu¤u üretim anlay›fl› ile
üretilemiyor. 
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Burada çok ciddi bilimsellik, süreç, ima-
lat yaklafl›mlar› gerekiyor. M‹LGEM’de,
kablo konusunda öyle zorluklar yaflad›k
ki… Bunu bafltan planlamak anlaml› gibi
gözükse de düfle kalka ö¤reniliyor. Yine
de flunu vurgulamak gerekir: Bir alg›lay›-
c› yap›yorsan›z, radyo frekans› ya da
akustik, ifle antenden bafllamak gerekir.
En kritik bölümlerden biri anten; en çok
yat›r›m› gerektiren bileflen de o. Antenin
özünde de modelleme ve analizlere da-
yal› tasar›m süreçleri, malzeme teknolo-
jileri, imalat teknolojileri yat›yor. Bu ko-
nuda bizde fark›ndal›k olufltu. Sonara da
anten k›sm›ndan bafllad›k.
‹flin daha idari taraf›na bakt›¤›m›zda da
rekabetin kaç›n›lmaz oldu¤unu görüyo-
ruz. Geliflim, rekabetle olacak. Biz flirket
olarak flunu söylüyoruz: birisi ç›k›p bir ifli
bizden daha etkin bir flekilde yap›yorsa ya
kendimizi gelifltirece¤iz ya da onu kulla-
n›p baflka bir ifle giriflece¤iz. Bir ifli iyi ya-
pan bir taraf bulduk mu onun kabiliyetle-
rinden h›zl›ca faydalanma esnekli¤ine sa-
hibiz. Biz salt özel sektörüz. Yaflam›m›z›
devam ettirmek için ticari kayg›lar önem-
li. Her ifli kendi bünyemize alarak enflas-
yonist olmayaca¤›z dedik. Hedeflerimiz;
çevik, h›zl› olmak ve baflkalar› ile bütün-
leflebilmek. Ama ifli bitirmek için, zama-
n›nda teslimat için gerekli ise daha önce-
den yapmad›¤›m›z bir ifle de girebiliriz.

MSI Dergisi: Su alt› akusti¤i 

çal›flmalar›n›z kapsam›nda, Dz.K.K.l›¤› ile

kurdu¤unuz koordinasyon hakk›nda 

neler söyleyebilirsiniz?

Selçuk ALPARSLAN: Dz.K.K.l›¤› ile ko-
ordinasyon çok önem verdi¤imiz bir ko-
nu. Özellikle saha tecrübesi ve genel sis-
tem deneyimi konusunda, onlar›n deste-
¤ine ihtiyaç duyuyoruz ve bu deste¤i de
görüyoruz. Gölcük Tersanesi Komutanl›-
¤› ve Araflt›rma Merkezi Komutanl›¤›
(ARMERKOM) ile yak›n koordinasyon için-
de çal›fl›yoruz. Hepimiz, yürüttü¤ümüz
projeler kapsam›nda hemen her hafta ora-
lara çeflitli çal›flmalar ve toplant›lar yap-
mak için gidiyoruz. O bölgede bir ofis açma
plan›m›z da var. Teslim etti¤imiz sistemle-
rimiz kullan›ld›kça, bilgi ve tecrübe payla-
fl›m›n›n daha da artmas›n› bekliyoruz.

Gelece¤e Bak›fl
MSI Dergisi: Su alt› akusti¤i alan›nda 

gelecek hedefleriniz neler?

Mesut GÖRATEfi: Yol haritam›z› üç ana
hat üzerinde oluflturduk. ‹lki muhtelif tip
platformlar için sonar sistemleri. De¤iflik
tip askeri platformlar için, amaca uygun
farkl›l›klar içeren sonar uygulamalar› ve
bu alanda savunma sanayisi aç›s›ndan
yerli katma de¤er yarat›lacak çok konu
var. Bu katma de¤er, ihtiyaç makamlar›
taraf›ndan da destekleniyor. Bu yol üze-
rinde, hem malzeme hem yeni tip sensör
teknolojileri anlam›nda ve hem de elek-
tronik sistem donan›m ve algoritma yaz›-
l›mlar› anlam›nda yap›lacak çok ifl var.
Biz bu yolun sonunda, hem Dz.K.K.l›¤›n›n
harekât ihtiyaçlar›n› en son teknolojik
geliflmelerle karfl›layan milli sonar sis-
temleri üretmek hem de bunlar› çevre
co¤rafyada pazarlamak istiyoruz.
‹kincisi ise muhtelif tip su alt› silahlar›-
n›n ve karfl› tedbir sistemlerinin sensör,
elektronik donan›m ve algoritma yaz›-
l›mlar›. Ülke savunmas› aç›s›ndan stra-
tejik öneme sahip bu sistemlerin güve-
nilirli¤i, gizlili¤inin korunabilmesi ve
yüksek cayd›r›c›l›¤a sahip olmas›, bu
sistemlerin milli yetenek ve altyap›lar
kullan›larak üretimini kaç›n›lmaz k›l›-
yor. De¤erli su üstü platformlar›m›z›n,
denizalt› savunma harbi (DSH) ve dolay›-
s› ile torpido savunmas› aç›s›ndan önem
arz eden bu sistemler, platform sonar-
lar› ve di¤er karfl› tedbir sistemleri ile
entegre olarak kullan›ld›¤›nda, DSH ha-
rekâtlar›n›n baflar›s› önemli ölçüde art›-
yor. DSH maksad› ile kullan›lan “hard-
kill” torpidolar da bu ba¤lamda gittikçe
önem kazan›yor.
Üçüncüsü de su alt› say›sal haberleflme
ve sensör a¤› sistemleri. Bu konu, tarihi
ve stratejik öneme sahip su alt› kaynak-
lar›m›z›n korunmas›ndan tutun da stra-
tejik ve maddi öneme sahip sivil ve as-
keri liman ve tesislerimizin su alt› teh-
ditlerine karfl› savunulmas›, gerginlik ve
savafl durumlar›nda kara sular›m›z›n ve

deniz trafi¤inin gözetlenmesi yoluyla ül-
ke savunmas›na kadar, birçok konuda
önem arz ediyor. Say›sal su alt› haber-
leflmesi, ayr›ca, denizalt› gemilerimiz
birbiri ve su üstü gemileri ile emniyetli
haberleflmesi anlam›nda da stratejik
öneme sahip.
Sistem ve proje özelinde ise denizalt› ve
su üstü platformlar›m›zda mevcut baz›
yard›mc› su alt› akustik sistem ve cihazla-
r›n milli imkânlarla gelifltirilmesi ve üre-
tilmesi de hedeflerimiz aras›nda. Bunlar
aras›nda kendi gürültüsünü ölçüm siste-
mi, pervane kavitasyon ölçüm cihaz›,
akustik prensibi ile gemi süratini ölçen
sonar doppler log (So-Do-Log) cihaz›, de-
nizalt› gemilerinin uzun süreli dal›fllar›n-
da gizliliklerini riske atmadan dip harita-
lar› korelasyonu ile emniyetli mevki koy-
mas›na yard›mc› olan dip seyir sistemi gi-
bi sistem ve cihazlar› sayabiliriz. Sivil uy-
gulamalara yönelik; sismik ve su alt›
araflt›rma maksatl› sistem ve cihazlar›n
yerli olarak gelifltirilmesi ve üretilmeleri
de uzun vadeli hedeflerimiz aras›nda.

MSI Dergisi: Su alt› akusti¤i alan›ndaki

projelerinizin ve pazar›n rakamsal 

boyutu konusunda bilgi verebilir misiniz?

Mesut GÖRATEfi: Platform infla ve mo-
dernizasyon projelerimiz ile bu plat-
formlarda yer alan/alacak su alt› akus-
tik sistemler dikkate al›nd›¤›nda, 2020-
2025’li y›llar perspektifinde, 500-600
milyon avroluk bir iç pazar›n söz konusu
oldu¤unu de¤erlendiriyoruz. Yurt d›fl›
pazara bakt›¤›n›z zaman y›ll›k 1,5 ila 2
milyar avro civar›nda bir pazar var. Ora-
daki pasta çok daha büyük.
Bizim projelerimize de de¤inecek olur-
sak, toplam program hacminin, önü-
müzdeki 5 y›ll›k süre içinde y›ll›k 100
milyon lira civar›na eriflecek oldu¤unu
söyleyebiliriz.

METEKSAN Savunma yetkililerine, 
vermifl olduklar› bilgiler için, 
okuyucular›m›z ad›na teflekkür ediyoruz.

ÖZEL SAYI
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Dr. Onuk’un ifadesiyle
“bir s›rtlan sürüsü, bir
aslandan daha güçlü

olabilir” prensibi ile ortaya
konan Kaan s›n›f› ONUK
MRTP ailesinin üyeleri, ileri
kompozit gövdeleri, yüksek
süratleri ve tafl›d›klar› çeflitli
silah yükleriyle denizlerde
boy gösteriyor. F›rkateyn ve
daha büyük platformlar›n,
platformun büyüklü¤ü, mali-
yeti ve envanterde az say›da
bulunmas› gibi nedenlerle
a¤›rl›kl› olarak kendini koru-
yacak silah sistemleri tafl›d›-
¤›na; taarruza yönelik silah
sistemlerinin oran›n›n yüzde
50’nin alt›na kadar düflebildi-
¤ine dikkat çeken Dr. Onuk,
Kaan s›n›f› ONUK MRTP bot-
lar›n›n ise tafl›d›¤›/tafl›yaca¤›
silah sistemlerinin, yaklafl›k
yüzde 80’inin taarruza yöne-
lik oldu¤una dikkat çekiyor.
Bu konsept çerçevesinde fle-
killenen ve art›k bir dünya
markas› haline gelen Kaan
s›n›f› ONUK MRTP serisi bot-
lar›n ihracat baflar›lar›na
uzanan yol, ilk olarak 1997-
1998 y›llar›nda, Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› (S.G.K.l›¤›)’n›n
ani müdahale botu ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
taraf›ndan tedarik karar› al›-
nan botlarla bafllad›.
Dr. Onuk bu süreci flöyle an-
lat›yor: “Projede, ihalenin is-
terlerini ald›k, onlar› bir ke-
nara yazd›k. Ama yapmay›
düflündü¤ümüz tekneyi, Ka-

an 15 s›n›f› ONUK MRTP15’i,
kendi bildi¤imiz gibi, o hedef-
lerin çok üstünde yapmaya
yöneldik. E¤er o gün öyle bir
karar almam›fl olsayd›k, bu-
gün Türkiye’de, sadece Tür-
kiye içinden ifl bekleyen bir
flirket haline gelirdik.”
Bu yaklafl›m›n yan› s›ra 
projenin üretim, test ve tesli-
mat süreçlerinde yaflanan
baflar›lar ve ONUK MRTP15 
ve Kaan 29/33 s›n›f› 
ONUK MRTP29/33 model
botlar› kullanmaya bafllayan
S.G.K.l›¤›ndan gelen olumlu
geri bildirimler, benzer ve di-
¤er boy ve tonajda teknele-
rin, yurt d›fl› kullan›c›lara
önerilmesi aflamas›nda da
referans teflkil etti.
Kaan s›n›f› ONUK MRTP seri-
si botlar, S.G.K.l›¤› envante-
rine girdikten sonra, s›ras› ile
2002’de Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti (KKTC); 2004’te
Pakistan; 2007’de Malezya;
2008’de Gürcistan; 2011’de
de Birleflik Arap Emirlikleri
ve M›s›r taraf›ndan envantere
al›nd›.
Bu süreçte, 4 adet Kaan 15 s›-
n›f› ONUK MRTP15, 15 adet
Kaan 16 s›n›f› ONUK MRTP16,
4 adet Kaan 20 s›n›f› ONUK
MRTP20 ve 3 adet de Kaan 33
s›n›f› ONUK MRTP33, ulusla-
raras› kullan›c›lara teslim
edildi. Son olarak da 18
Ocak’ta imzalanan sözleflme
ile Katar, botlar›n› teslim al-
mak için gün saymaya bafl-
lad›.

ÖZEL SAYI

Türk Denizcili¤inin Dünya Markalar›:

MRTP ve Yonca-Onuk
Tersanesi Türk Savunma Sanayisi’nin, 

özgün ürünler konusunda kendini 
ispatlamaya bafllamas›yla birlikte, 
art›k ürünlerini di¤erlerinden 
ay›racak “marka”lara ihtiyac› olacak. 
Yonca-Onuk Tersanesi’nin, bunu 
baflaran ilk Türk Savunma Sanayisi 
firmas› oldu¤unu söylemek, yanl›fl 
bir ifade olmayacakt›r. Yonca-Onuk
Tersanesi’ni ve MRTP’yi dünya markas›
yapan ihracat baflar›lar›n›, firman›n 
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 
Dr. Ekber ‹.N. Onuk’la yapt›¤›m›z 
söylefliden bölümleri de katarak, 
sizler için derledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Hepsinin 
Ayr› Bir Hikâyesi Var
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
her ihracat baflar›s›n›n ard›n-
da, ayr› bir hikâye yat›yor. ‹lk
ihracat baflar›s› olan KKTC’de,
botlar›n Türkiye’de, S.G.K.l›¤›
taraf›ndan kullan›lmas›, sonu-
cu belirleyen ana faktör oldu.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›, saatte 60 deniz mi-
lini aflan süratlere ulaflabilen
ONUK MRTP15’lerden 2 adet
siparifl etti.
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
Pakistan maceras› ise iki bö-
lüm halinde gerçekleflti. Pa-
kistan Özel Kuvvetler Komu-
tanl›¤› için aç›lan uluslarara-
s› ihaleye kat›lan Yonca-
Onuk Tersanesi, ihale sonu-
cunda, 2 adet ONUK MRTP15
botunun inflas› için Pakistan
Milli Savunma Bakanl›¤› ile
sözleflme imzalad›. Sözlefl-
mede, botlar›n süratinin 
56 deniz mili olmas› talep
ediliyordu. Müflterilerinin ge-
reksinimlerini karfl›laman›n
ötesinde, daha zorlay›c› olan
kendi hedeflerinin üzerine
giden Yonca-Onuk Tersane-
si, botlar› teslim etti¤inde,
sürat göstergesi saatte 
64 deniz milini gösteriyordu.

ONUK MRTP15’lerinden çok
memnun olan Pakistan, daha
büyük boyutlu ve daha yüksek
tonajl› ONUK MRTP33’lerden
de 2 adet siparifl etti ve 2007 ve
2008 y›llar›nda, PNS KARRAR
ve PNS ZARRAR ad› verilen
botlar›n› teslim ald›. Bafl üstü-
ne 25 mm ya da 30 mm top ve
k›ç üstüne sat›htan sat›ha gü-
dümlü mermi entegrasyonu
için gerekli altyap›ya sahip bir
flekilde teslim edilen botlar,
saatte 45 deniz mili sürati afla-
biliyordu.
Pakistan’›n ald›¤› ONUK
MRTP33’lerin sat›htan sat›ha

bir güdümlü mermi tafl›ma
kabiliyeti, bu tür botlar için
tasarlanan küçük boyutlu
güdümlü mermiler düflünül-
dü¤ünde, s›radan bir özellik
gibi görünebilir. Fakat “sa-
t›htan sat›ha güdümlü mermi
atma kabiliyeti” ifadesinin al-
t›nda, çok daha büyük bir he-
def var: Harpoon boyutunda
bir güdümlü merminin en-
tegre edilmesi...
Bu boyutta bir füzenin bota
yerlefltirilmesi, katlanabilir,
özel bir lançer tasar›m› ge-
rektiriyordu. Bu lançeri tasar-
layan Onuk Tafl›t, tasar›m›n

ABD ve Avrupa’da patentini
alarak, dünyan›n önemli pa-
zarlar›nda, bu alandaki lider-
li¤ini perçinledi (MSI Dergisi
Say› 59, Eylül 2010).
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
Gürcistan teslimatlar› da Pa-
kistan gibi 2 bölümden olu-
fluyor. Gürcistan’›n Kaan s›-
n›f› ONUK MRTP ile tan›flma-
s›, Gürcistan S›n›r Güvenlik
Kuvvetlerinin, Türk Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤› için infla
edilen ONUK MRTP33 botla-
r›ndan bir adedinin, kendi ih-
tiyaçlar› için inflas›n› talep et-
mesi ile bafllad›. 
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Katlanabilir güdümlü mermi lançeri ve 25 / 30 mm’lik bafl topu temsili görselleri yerlefltirilmifl Pakistan’›n PNS ZARRAR ONUK MRTP33 botu.

M›s›r için infla edilen Kaan 20 s›n›f› ONUK MRTP20
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Sokhumi ad› verilen MRTP33
botu, 2008 y›l›nda, Gürcistan
S›n›r Güvenlik Kuvvetlerine
teslim edildi. Saatte 43 deniz
milinin üzerinde sürate eri-
flebilen botun bafl üstüne, bir
adet ASELSAN 25 mm STOP
uzaktan kumandal› stabilize
tareti monte edildi. Sokhumi
botunun kullan›m›ndan elde
edilen olumlu sonuçlar neti-
cesinde, Gürcistan S›n›r Gü-
venlik Komutanl›¤›, bir adet
de ONUK MRTP20 botunun
inflas›n› talep etti ve bu bot da
2009 y›l›nda hizmete girdi.
Azami sürati saatte 57 deniz
milini aflan bu bota, silah ola-
rak 1 adet 12,7 mm STAMP
uzaktan kumandal› stabilize
tareti entegre edildi.

Yonca-Onuk Tersanesi
Ev Sahibi Oluyor
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
Malezya, Birleflik Arap Emir-
likleri ve M›s›r ihracatlar› ise
di¤erlerinde farkl› olarak, bu
ülkelerde yap›lan üretimleri
de kaps›yor. Uzak Do¤u As-
ya’da, pazarlama faaliyetleri
kapsam›nda incelemeler ya-
pan Yonca-Onuk Tersanesi,
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
maksad›yla bölgede üretime
gidilmesinin en uygun çözüm
olaca¤›n› tespit etti. Bunun
üzerine harekete geçerek,
Malezya’da kurulu ve tersane
altyap› imkânlar›na sahip dev-
let flirketlerinden Boustead
Heavy Industries ile ifl birli¤i-
ne giden Yonca-Onuk Tersa-

nesi, 1 adet ONUK MRTP16
botunun imal edilerek bölgede
pazarlamas› maksad›yla Bo-
ustead Heavy Industries ile
sözleflme imzalad›. PINTAR 16
ad› verilen bot, 2007 y›l›nda
Boustead Heavy Industries’e
teslim edildi. Botun azami sü-
rati, saatte 62 deniz milini ge-
çiyordu. Bu botun bölgede ta-
n›t›lmas›ndan elde edilen
olumlu sonuçlar neticesinde,
Malezya Sahil Güvenlik Teflki-
lat› (Malaysian Maritime 
Enforcement Agency / MMEA)
taraf›ndan kullan›lacak 10
adet ONUK MRTP16 botunun,
Malezya’da inflas›n› öngören
onay 2009 y›l›nda verildi. Bu
onay›n ard›ndan, Yonca-Onuk
Tersanesi ile Boustead Heavy

Industries ortakl›¤›yla Malez-
ya’da kurulan BYO (Boustead
Yonca-Onuk) Marine tersane-
si ile MMEA aras›nda, 10 adet
botun, Malezya’da teknoloji
transferi ile inflas›na iliflkin
sözleflme imzaland›. Sözlefl-
mede, botlardan 4 adedinin
Yonca-Onuk Tersanesi tara-
f›ndan Türkiye’de; 6 adedinin
ise Langkawi, Malezya’da ko-
nufllu BYO Marine tersane-
sinde üretimi öngörüldü. Pro-
je kapsam›nda, bugüne kadar
8 adet bot MMEA’ya teslim
edildi ve Kas›m ay›na kadar
da tamam› teslim edilmifl ola-
cak. Malezya taraf›ndan en-
vantere al›nan bu botlar, sa-
atte 65 deniz mili sürati aflabi-
liyorlar.

ÖZEL SAYI

Malezya’n›n Kaan 16 s›n›f›
ONUK MRTP16’lar› ve arkada
62+ knot sürate ulaflabilen
PINTAR 16 (beyaz renkli).
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Yonca-Onuk Tersanesi, Hin-
distan’›n do¤usu d›fl›nda,
tüm Asya-Pasifik ile ilgili pa-
zarlama faaliyetlerini BYO
Marine’e devretmifl durum-
da. Böylece, bölgede ev sahi-
bi imaj›n› güçlendiren Yonca-
Onuk Tersanesi, BYO Mari-
ne’e verdi¤i teknik deste¤in
yan› s›ra pazarlama ve ifl ge-
lifltirme süreçlerinde de des-
tek vermeye devam ediyor.
Kaan s›n›f› ONUK MRTP’lerin
Birleflik Arap Emirlikleri ma-
ceras›, ülkenin, petrol plat-
formlar› gibi kritik altyap›la-
r›n›n korunmas›ndan sorum-
lu CNIA teflkilat› (Critical 
National Infrastructure 
Authority)’n›n, harekât ihti-
yaçlar› için, dünyada yapt›¤›
incelemeler sonucunda,
ONUK MRTP16 botlar›n›n
performans özellikleri aç›-
s›ndan en uygun platform
olarak seçilmesi ile bafllad›.
Siparifl edilen toplam 34 adet
botun, 12 adedinin Türki-
ye’de, 22 adedinin ise Abu
Dhabi Ship Building (ADSB)
taraf›ndan Birleflik Arap
Emirlikleri’nde, teknoloji
transferi ile inflas›n› içeren

sözleflme, 2009 y›l›nda imza-
land›. fiu ana kadar botlar-
dan 10 adedi Türkiye’de, 10
adedi de ADSB’de infla edildi
ve CNIA’ya teslim edildi. Üst
binas› üzerinde, 12,7 mm’lik
3 namlulu GAU-19/A silah›n›n
entegre edildi¤i STAMP-G
uzaktan kumandal› stabilize
taretini tafl›yan botlar›n aza-
mi sürati, saatte 65 deniz mi-
linin üzerinde.
Dr. Onuk, Birleflik Arap Emir-
likleri’nin hikâyesini çok farkl›
aç›lardan aktar›yor. Dikkat
çekti¤i iki nokta, iyi iliflkiler ve
müflteri referans›. Dr. Onuk,
Birleflik Arap Emirlikleri’nin
her türlü sorusunu cevaplan-
d›rmak için, gerekti¤inde ba-

vulunu toplay›p gitti¤ini anla-
tarak, o zamanlar potansiyel
müflteri olan ülke ile kurulan
yak›n iliflkileri vurguluyor.
Müflteri referans› ise Kaan s›-
n›f› ONUK MRTP botlar›n›n,
Türkiye’de bir di¤er kamu
müflterisi olan, Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlü¤ü
için Dr. Onuk’un da müdahil
oldu¤u bir süreçte haz›rlanan,
daha güçlü motor ve sevk sis-
temleri ile donat›lm›fl bir Sü-
per ONUK MRTP16 (GMR 413)
sayesinde gerçekleflmifl. Bu
botun, görev yükü ile birlikte
saatte 65 deniz mili sürate
ulaflt›¤›n› gören Birleflik Arap
Emirlikleri yetkilileri, kararla-
r›n› o anda vermifller.

Yonca-Onuk Tersanesi’nin
en yeni müflterilerinden M›-
s›r’da ise Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ihtiyaçlar› için 6
adet Kaan 20 s›n›f› ONUK
MRTP20 botunun inflas›n›
öngören sözleflme, M›s›r Si-
lahland›rma Otoritesi ile
2010 y›l›nda imzaland›. Proje
kapsam›nda, 3 adet botun
Türkiye’de, geri kalan 3 adet
botun da teknoloji transferi
ile M›s›r Milli Savunma Ba-
kanl›¤›na ba¤l› ‹skenderiye
Tersanesi’nde infla edilmesi
öngörüldü. Proje kapsam›n-
da, ilk 3 bot infla edilerek
2011-2012 y›llar›nda M›s›r
Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›na teslim edildi. 

Birleflik Arap Emirlikleri’nin Kaan 16 s›n›f› ONUK MRTP16’s›

Malezya projesinin
baflar›s›nda büyük rol
oynayan PINTAR 16
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ÖZEL SAYI

ONUK MRTP15

Boy : 16,7 m
Deplasman : 20 ton
Azami sürat : Saatte 64 deniz mili
Motor : MTU 2x1150 BG diesel
Di¤er Özellikler : Arneson Surface Drives sevk sistemi, 

ticari seyrüsefer ve haberleflme 
cihazlar›

Silah Yükü : 12,7 mm Oto Melara stabilize taret

‹hraç Edilen ONUK MRTP Ailesi Üyelerinin Teknik Özellikleri

ONUK MRTP16

Boy : 17,73 m
Deplasman : 26 ton
Azami sürat : Saatte 68 deniz mili (motor seçimine ba¤l›)
Motor : MTU/MAN 2x1100-1600 BG diesel
Di¤er Özellikler : Arneson Surface Drives sevk sistemi,

ticari seyrüsefer cihazlar›, 
askeri haberleflme cihazlar›

Silah Yükü : 12,7 mm stabilize taret (Birleflik Arap
Emirlikleri için ASELSAN GAU-19/A
STAMP-G; Malezya için Oto Melara)

ONUK MRTP20

Boy : 22,55 m
Deplasman : 38 ton
Azami sürat : Saatte 60+ deniz mili (motor seçimine ba¤l›)
Motor : MTU 2x1600–2000 BG diesel
Di¤er Özellikler : Arneson Surface Drives sevk sistemi,

ticari seyrüsefer cihazlar›, 
askeri haberleflme cihazlar›

Silah Yükü : ASELSAN 12,7 mm GAU-19/A STAMP-G
stabilize taret veya ASELSAN 25/30 mm
STOP stabilize taret

ONUK MRTP24 “Kangal”

Boy : 26,00 m
Deplasman : 58 ton
Azami sürat : Saatte 60 deniz mili
Motor : 2x2800 BG diesel
Di¤er Özellikler : Arneson Surface Drives sevk sistemi,

askeri haberleflme cihazlar›, 
ticari radar

Silah Yükü: ASELSAN 25/30 mm STOP stabilize taret 
+ ASELSAN 12,7 mm GAU-19/A STAMP-G
stabilize taret, k›sa menzilli 
güdümlü mermi

ONUK MRTP24/U Özel Harekât Botu

Boy : 26,00 m
Deplasman : 55 ton
Azami sürat : Saatte 55 deniz mili
Motor : MTU 2x2600 BG diesel
Di¤er Özellikler : MJP su jetleri, askeri haberleflme 

cihazlar›, ticari radar
Silah Yükü : ASELSAN 25/30 mm STOP 

stabilize taret
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Bu botlar›n da üst binas› üze-
rinde, GAU-19/A tafl›yan
STAMP-G uzaktan kumanda-
l› stabilize tareti bulunuyor
ve botlar›n azami süratleri
saatte 55 deniz milini afl›yor.
Katar projesinde ise Yonca-
Onuk Tersanesi, 3 adet Kaan
16 s›n›f› ONUK MRTP16, 3
adet de Kaan 34 s›n›f› ONUK
MRTP34 teslim edecek. Hep-
si Türkiye’de üretilecek bot-
lardan, ilk testlerde saatte 68
deniz mili sürate eriflen
ONUK MRTP16’lar›n tama-
m›n›n 2013 y›l›n›n fiubat ay›n-
da; ONUK MRTP34’lerin ise
2013 y›l›n›n ilerleyen aylar›n-
da teslim edilmesi planlan›-
yor. Bu siparifl ile Katar,
ONUK MRTP33’ten farkl›
olarak, ön tarafta 40 mm’ye
kadar yüksek kalibreli top ta-
fl›yabilmek için güvertesi
güçlendirilen ve üst binas›,
görüfl aç›s›n› koruyabilmek
için 50 cm kadar yükseltilen
ve boyu da 1 m kadar uzayan
ONUK MRTP34’ün de ilk
müflterisi oldu.

‹hracat ile 
Yaflanan Evrim
Dr. Onuk’un da belirtti¤i gibi,
Yonca-Onuk Tersanesi,
S.G.K.l›¤›na ilk teslimatlar›n›
yaparken, proje isterlerinin

de ötesine giderek, dünya ça-
p›nda bir ürün ailesinin te-
mellerini at›yordu. Bu ürün
ailesinin, ihracat baflar›lar›
ile birlikte evrim geçirdi¤i
söylemek mümkün.
‹hracat çal›flmalar› s›ras›nda,
yabanc› ülke deniz kuvvetle-
rinin ve sahil güvenlik teflki-
latlar›n›n harekât ihtiyaçlar›
dikkate al›narak, Kaan s›n›f›
ONUK MRTP serisi botlara,
40 mm ve üzeri toplar, sat›h-
tan sat›ha güdümlü mermi-
ler, sat›htan havaya güdümlü
mermiler ve savafl yönetim

sisteminin entegre edilmesi-
ne imkan verecek altyap›lar
için gerekli çal›flmalar yap›ld›
ve infla edilen botlar›n tekne
yap›lar›, bu ihtiyaçlar dikkate
al›narak yeniden düzenlendi.
Bugün, ONUK MRTP24 ve
ONUK MRTP34 botlar›, söz
konusu silah ve sistemlerin
entegrasyonuna imkân veren
bir altyap›ya sahip. Ayr›ca
ONUK MRTP16 ve ONUK
MRTP20 ani müdahale botla-
r› da uzaktan kumandal› sta-
bilize taretler ile donat›labili-
yor. Botlar›n dümen evi ve

tekne yap›lar›, bu sistemler
dikkate al›narak yeniden dü-
zenlendi.
Kuflkusuz bu süreçte, Yon-
ca-Onuk Tersanesi’nin ciddi
rakipleri de oldu. Dr. Onuk’a
rakiplerini sordu¤umuzda,
ald›¤›m›z cevap ise hem ra-
kiplerine duyduklar› sayg›y›
hem de özgüvenlerini net bir
flekilde ortaya koyuyor: “Ö¤-
rendi¤im bir fley var: Rakip-
ler hakk›nda her zaman iyi
yorum yap›l›r. Ama biz on-
lardan daha iyiyiz diye de ek-
leriz.”

ONUK MRTP33

Boy : 35,6 m
Deplasman : 115 ton
Azami sürat : Saatte 45 deniz mili
Motor : MTU 2x3650 BG diesel
Di¤er Özellikler : MJP su jetleri, askeri haberleflme 

cihazlar›, ticari radar
Silah Yükü : ASELSAN 25/30 mm STOP 

stabilize taret

ONUK MRTP34

Boy : 38,8 m
Deplasman : 135 ton
Azami sürat : Saatte 48+ deniz mili (motor seçimine ba¤l›)
Motor : MTU 2x3650–4500 BG diesel
Di¤er Özellikler : MJP su jetleri, askeri haberleflme 

cihazlar›, ticari radar
Silah Yükü : 40 mm top veya ASELSAN MUHAFIZ 

30 mm STOP; sat›htan sat›ha 
güdümlü mermi, ASELSAN-HAVELSAN
savafl yönetim sistemi, k›sa menzilli
güdümlü mermi

Görev yükü ile birlikte
65 knot sürate eriflebilen
Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlü¤ünün 
Süper ONUK MRTP16 
(GMR 413)’s›

Gürcistan’›n Sokhumi ad› verilen Kaan 33 s›n›f› ONUK MRTP33 botu
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‹hracat Bir Tak›m 
Çal›flmas›d›r
‹leri kompozit teknolojisi kul-
lan›larak, derin V tekne for-
munda infla edilen ONUK
MRTP botlar›n›n sahip oldu-
¤u yüksek performans, de-
nizcilik özelli¤i ve manevra
kabiliyeti, söz konusu plat-
formlara, mevcut rakiplerine
göre büyük avantaj sa¤l›yor.
‹hracat baflar›lar›n›n arka-
s›nda, bu teknik üstünlükle-
rin yan› s›ra devletin tüm ku-
rumlar›n› içeren bir tak›m
çal›flmas› da yat›yor.
Yonca-Onuk Tersanesi, ihra-
cat çal›flmalar›n›n bafllang›ç
aflamas›ndan bugünkü duru-
ma getirilmesine kadar, Milli
Savunma Bakanl›¤› ve
SSM’nin göstermifl oldu¤u
deste¤in, her türlü övgüye
lay›k oldu¤unu özellikle vur-
guluyor. Devletin kurum ve
kurulufllar›n›n, savunma sa-
nayisi flirketlerinin arkas›nda
durmas› ve yurt d›fl›nda bu
desteklerini ilgili ülke ma-
kamlar›na belirtmesinin, ih-
racat›n k›sa sürede gerçek-
leflmesinde büyük katk› sa¤-
lad›¤›n›n en yak›n flahitleri
aras›nda, Yonca-Onuk Ter-
sanesi de bulunuyor. Dr.
Onuk bu durumu flöyle ifade
ediyor: “‹hracat›n yar›s›n› biz
sa¤l›yorsak, di¤er yar›s›n› da
devlet sa¤l›yor. Cumhurbafl-
kan›m›z›n, Baflbakan›m›z›n,
Bakan›m›z›n yan›nda, ülkeye
ve konuya göre, biz ve di¤er
firmalar bulunabiliyor.”

Bu tak›m çal›flmas›n›n, 
Yonca-Onuk Tersanesi’ne ol-
du¤u kadar, di¤er baz› Türk
Savunma Sanayisi firmalar›na
da önemli yans›malar› oldu.
‹nfla edilen platformlarda kul-
lan›lacak silah, elektronik,
muhabere ve savafl yönetim
sistemlerine olan ihtiyaç, Yon-
ca-Onuk Tersanesi’nin, Türk
ortaklar aramas›na arac› ol-
du. Öncelikle yurt içinde bu
tür silah ve sistemleri üreten
flirketlerle ifl birli¤ine azami
önem veren Yonca-Onuk Ter-
sanesi, botlar›na ASELSAN
üretimi STAMP ve STOP silah
sistemlerini entegre ederek
bafllad›¤› çal›flmalar› sonu-
cunda, bugün yurt d›fl›na teklif
etti¤i platformlarda, STAMP
ve STOP’un yan› s›ra 
HAVELSAN’›n savafl yönetim
sistemi ve di¤er baz› sensör-
leri de teklif etme noktas›na
geldi. Özellikle savafl yöne-
tim sistemi, Yonca-Onuk
Tersanesi için yeni bir konu
olarak gündemde. Art›k daha
büyük platformlara gözünü
diken Yonca-Onuk Tersane-
si, 40 mm ve daha üst kalibre-
lerde topa sahip olan, güdüm-
lü mermi tafl›yabilen plat-
formlar›n ihtiyaç duyaca¤› sa-
vafl yönetim sistemi için 
HAVELSAN ile ifl birli¤ine gidi-
yor. Dr. Onuk, ihtiyaçlar›n› iyi
anlayan flirketlerle ve insan-
larla çal›flt›klar›n›, çok iyi bir
tak›m olufltu¤unu ve bunun
baflar› için son derece önemli
oldu¤unu vurguluyor.

Sözü yine Dr. Onuk’a b›raka-
l›m: “STAMP, 700 m menzil-
den, saatte 60 deniz mili sü-
ratle giden bir platformdan,
ayn› süratte giden bir baflka
platforma kilitlenebiliyor ve
hedef hiçbir flekilde niflangâh-
tan ç›km›yor. ASELSAN, 3
namlulu GAU-19/A’y› zapt et-
meyi baflard›. Ne kadar Türk
ürününü paketleyebiliyorsak, o
kadar do¤ru bir ifl yap›yoruz.”
Tüm bu geliflmeler, tak›m
çal›flmas› ile ilgili ilginç bir
ayr›nt›y› da gözler önüne se-
riyor: Tekne üzerindeki silah
ve sistemlerin, botun ç›plak
fiyat›n› geçti¤i gerçe¤i. Yine
de bot üreticisi firmalar ana
entegratör olmaya devam
ediyor. Silah ve sistemlerin
entegrasyonu konusunda
fleffaf bir yaklafl›m› olan Yon-
ca-Onuk Tersanesi, kullan›-
c›ya, bu sistemlerle ilgili ola-
rak entegrasyon maliyeti d›-
fl›nda ek bir maliyet yükü ge-
tirmeden, daha aç›k bir ifa-
deyle üzerine kar koymadan
botlar›n› teslim ediyor.
Yonca-Onuk Tersanesi, ta-
k›m çal›flmas›n›n daha da
ilerlemesi gerekti¤ini düflü-
nüyor. Gürcistan S›n›r Gü-
venlik Kuvvetleri için infla
edilen botlara monte edilen
taretlere konulacak silah
sistemlerinin tedariki konu-
sunda yaflanan sorunlardan
sonra, Yonca-Onuk Tersane-
si, Türk Savunma Sanayi-
si’nin, yetkili ve yetkin ku-
rumlar›n›n bu silahlar› gelifl-

tirmesi için gün saymaya
bafllad›.
‹hracat cephesinde konu-
sunda yaflad›klar› di¤er güç-
lükleri sordu¤umuzda, Dr.
Onuk, flu iki konuya vurgu ya-
p›yor: bürokrasi ve finansal
destek. Özellikle Cumhur-
baflkan›, Baflbakan ve Milli
Savunma Bakan›’ndan büyük
destek gördüklerini vurgula-
yan Dr. Onuk, orta ve alt ka-
demedeki bürokrasinin de
daha esnek görev yapabil-
mesini sa¤layacak anlay›fla
ve düzenlemelere ihtiyac›m›z
oldu¤unu belirtiyor. Finansal
destek konusunda ise
ABD’nin FMS (Foreign Mili-
tary Sales / Yabanc› Askeri
Sat›fllar) uygulamas›na ben-
zer bir uygulamay› Türki-
ye’nin de hayata geçirmesi
gerekti¤ini ifade eden Dr.
Onuk, bu geliflmenin, Türki-
ye’nin bölgesel güç olma id-
dias›n› destekleyece¤inin de
alt›n› çiziyor.

Kompozit Malzeme
Sözünde Duruyor
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
ihracat baflar›lar›ndan bah-
sederken hep al›mlara ve
teslimata odaklansak da
kuflkusuz kullan›m s›ras›nda
botlar›n performans› kadar,
göreve haz›rl›k oranlar›, ba-
k›m kolayl›klar› ve verilen
kullan›c› e¤itimleri gibi et-
menler de müflteri memnu-
niyetini sa¤layarak, yeni ba-
flar›lara yard›mc› oluyor. 

ÖZEL SAYI

Malezya’n›n Kaan 16 s›n›f› ONUK MRTP16’s› deneme seyri esnas›nda
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Bu yard›mc› etmenlerle ilgili
en çok merak edilen konula-
r›n bafl›nda, Kaan s›n›f›
ONUK MRTP serisi teknele-
rin gövdesini oluflturan kom-
pozit malzeme geliyor. Kom-
pozit gövdelerin, saç tekne-
lere k›yasla onar›m›n›n yap›l-
mas›n›n daha basit ve daha
düflük maliyetli oldu¤u;
kompozit teknelerin bak›m
idame giderlerinin, saç tek-
nelere nazaran yüzde 40 da-
ha düflük oldu¤u çeflitli kay-
naklarda belirtilen bilgiler
aras›nda yer al›yor. Bu duru-
mu teyit eden Yonca-Onuk
Tersanesi yetkilileri, yurt d›-
fl›na teslim ettikleri ileri
kompozit yap›ya sahip bot-
larda, bugüne kadar herhan-
gi bir hasar meydana gelme-
di¤ini de vurgulad›lar.
Yonca-Onuk Tersanesi, Pa-
kistan ve Gürcistan gibi müfl-
terilerine, bak›m ve onar›m
konular›nda destek verirken,
ev sahibi konumda oldu¤u
Malezya, Birleflik Arap Emir-
likleri ve M›s›r’da, ortak oldu-
¤u ya da ifl birli¤i yapt›¤› flir-
ketler üzerinden bu deste¤i
sa¤l›yor. Botlar›n cihaz baz›n-
da kullan›c› e¤itimleri ise ge-
mi tesliminden önce gerçek-
lefltiriyor. Ayr›ca kullan›c›
personel için limanda ve de-
nizde gemi kullanma e¤itim-
leri veriliyor. Kullan›c› taraf›n-
dan talep edildi¤i takdirde,
denizde can güvenli¤i, yang›n
ve yara savunma e¤itimleri de
uzman kurum ve kurulufllar›n
deste¤i ile verilebiliyor. Bot-

larda mevcut sistemlerin ba-
k›m kademesi e¤itimleri, bot-
lar›n tesliminden önce ve ci-
haz üretici firmalarda verile-
rek kullan›c›n›n kendi ülke-
sinde ve tesislerinde botlar›
çeflitli seviyelerde idame et-
mesi imkân› sa¤lan›yor. Yon-
ca-Onuk Tersanesi, 1997’den
beri içinde oldu¤u kullan›c›
e¤itimi sürecinde, kendini ge-
lifltirmeye de devam ediyor.

Yonca-Onuk Tersanesi
Gelece¤e Bak›yor
ONUK MRTP34 ile mevcut ta-
sar›m›n fiziksel s›n›rlar›na çok
yaklaflan Yonca-Onuk Tersa-
nesi, bu ürün ailesinin müflte-
ri kitlesine hizmet etmeye de-
vam ederken, ONUK MRTP37
ve ONUK MRTP44’ten oluflan
daha büyük iki platform ile
yeni pazarlara da girmeyi he-
defliyor. Bu iki platformu ih-
racat amaçl› gelifltirdiklerini
vurgulayan Dr. Onuk, gelecek
planlar›nda, bir Avrupa Birli¤i
ülkesinde üretim yapman›n
da var oldu¤u bilgisini bizler-
le paylaflt›. Ayr›ca, görev tan›-
m› olarak hücumbotun d›fl›n-
daki alanlarda da çal›flma ya-

pabileceklerini iletti. Baflta
sivil alan olmak üzere, di¤er
alanlardaki çal›flma planlar›-
n› sordu¤umuz Dr. Onuk, ye-
ni alanlara girmeleri için,
baflkalar›n›n yapamad›¤›n›
yapacaklar› ve bunu çok say›-
da üretebilecekleri çal›flma-
lar›n gündeme gelmesi ge-
rekti¤ini belirtti.
Son sözü yine Dr. Onuk’a b›-
rak›yoruz: “S.G.K.l›¤› için ani

müdahale botundan sonra 90
tonluk bot projesi ortaya ç›k-
t›. Yan›lm›yorsam 2000 y›l›n-
da, SSM’nin 15. y›l kutlama-
lar› kapsam›nda düzenlenen
baflar›l› bir sempozyuma ka-
t›lm›flt›m. ‹srail Savunma Ba-
kanl›¤›ndan bir han›m, benim
akl›ma çok derin kaz›nm›fl
cümleler sarf etti. Dedi ki;
“Biz küçük bir ülkeyiz. Sa-
vunma sanayisinde söz sahi-
bi olmak için, önce kendi ge-
lifltirmelerimizi yap›yoruz.
Ama bunlar› yaparken bir tek
hedefimiz var: Savafl alan›n-
da nitel üstünlük. O yüzden
hep daha yukar›y› ve daha yu-
kar›y› hedefliyoruz.” Bu esa-
s›nda çok mant›kl› bir yakla-

fl›m. Biz de bu sözü çok ciddi
bir flekilde benimsedik. Biz
flunu düflünüyoruz; telim et-
ti¤imiz botlar›n de¤erleri ol-
dukça yüksek. Ama tafl›d›¤›
en düflük rütbeli askerin de-
¤eri, o botun de¤erinden öl-
çülemeyecek kadar daha
fazla. Biz yapt›¤›m›z ürünle-
rin, savafl alan›nda, di¤erle-
rinden üstün olmalar› için
kafa patlat›yoruz; bu flekilde

tasar›m yap›yoruz. Ve bir tek
hedefimiz var: O platformlar-
da görev yapan Mehmetçik’i
sa¤lam bir flekilde eve dön-
dürmek. Bundan fazla yapa-
bilece¤imiz bir fley de yok.
Dolay›s› ile biz tasar›mlar›-
m›z›, dünyada üretildi¤i ve
üretilece¤i bilinen tüm plat-
formlar›n ötesinde bir plat-
form ç›karmak yönünde ya-
p›yoruz. Bu da bize ihracat
alan›nda ciddi bir avantaj
sa¤l›yor. Nas›l ki spor araba
dendi¤inde Porsche’nin
müflterisi belli; bu klasman-
da bir tekne almak isteyen de
Yonca-Onuk Tersanesi’ne
geliyor. Art›k ONUK MRTP
bir dünya markas› oldu.”

ONUK-BG Ar-Ge Çal›flmalar› ile Büyüyor
ONUK Tafl›t Sanayii Limited fiirketi ve BG Endüstriyel Tasar›m, Mühendislik, Dan›flmanl›k Sanayi ve
Ticaret Limited fiirketi’nin ortakl›¤› olarak 2007 y›l›nda kurulan ONUK-BG Savunma Sistemleri Araflt›rma
ve Gelifltirme Ortakl›¤› (ONUK-BG), önemli denizcilik projelerine imza at›yor. Radar izi düflürülmüfl top
kupolas›, sonar domu ve denizalt› akü kutusu projelerinde, çeflitli gemilerde kullan›lan ya da kullan›ma
al›nacak olan ürünler tasarlayan flirket, Perry s›n›f› f›rkateynlerin sonar domlar› için de 2 ülke ile
görüflmelerini sürdürüyor. ONUK-BG’nin, önümüzdeki dönemde, Yonca-Onuk Tersanesi’nin mühendislik
ve Ar-Ge çal›flmalar›n› yürütmesi, Yonca-Onuk Tersanesi’nin ise üretime odaklanmas›, gelecek planlar›
aras›nda yer al›yor.

Yonca-Onuk Tersanesi, SAT botu çözümü Kaan 22 s›n›f› ONUK MRTP22/U'nun gelifltirilmifl versiyonu, 
ONUK MRTP24/U ile yeni ihracat baflar›lar›n›n alt›na imza atmaya çok yak›n.
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Savunma sistemleri ara-
s›nda, en yüksek birim
maliyete ve teorik ola-

rak en uzun kullan›m ömrü-
ne sahip gemilerin modüler
bir tasar›ma sahip olmalar›,
onlar›n, uzun y›llar ayn› et-
kinlikle kullan›labilmesini,
yeni rollere kolayca adapte
edilebilmesini ve düflük ma-
liyetle güncellenebilmesini
sa¤lama potansiyeline sa-
hiptir. Bu potansiyel, kuflku-
suz, gemilerin kullan›c›s› ül-
keye, donanmas›n›n cayd›r›-
c›l›¤›n›n devam› ve maliyet
etkinlik olarak geri dönecek-
tir. Ayr›ca, modülerlik, bu ge-
milerin ihracat flans›n› da
artt›racakt›r. Çünkü modüler
gemiler, de¤iflik ülkelerin
de¤iflik ihtiyaçlar›na göre ko-
layl›kla uyarlanabilir ve ayn›
maliyet etkinlik avantaj› ile
rakiplerinden daha düflük
maliyetli; ama etkili çözüm-
ler sunabilir.
Modüler gemilerin bu avan-
tajlar› varken, denizcilik tari-
hine bakt›¤›m›zda, bu gemi-
ler aç›s›ndan karmafl›k bir
tablo görüyoruz. Almanlar,
MEKO tasar›m› ile modüler
gemilerin ihracat potansiye-
lini sonuna kadar kulland› ve
bu alanda uluslararas› kabul
görmüfl, tek baflar›l› örne¤i
gerçeklefltirdi. 

ÖZEL SAYI ANAL‹Z

Modüler Gemiler:  
Ulafl›lamayacak 

Bir Hayal mi?
Ortak bir tekne formu ve üst yap›ya eklenecek 

ya da ç›kart›lacak modüllerle; de¤iflik alg›lay›c›lara, 

alt sistemlere ve silahlara sahip, farkl› görevleri yerine

getirebilecek gemiler ortaya ç›kartmak, uzun süre gemi

tasar›mc›lar›n›n hayallerini süsledi. Bu hayalleri gerçe¤e

dönüfltürecek ilk giriflimler, 1970’li y›llarda flekillenmeye

bafllad› ve 1980’li y›llarda, ilk örnekleri envantere 

girmeye bafllad›. Fakat aradan 40 y›l› aflk›n 

bir süre geçmifl olmas›na ra¤men, 

modüler gemi kavram›n›n oturmufl, 

baflar›l› ve dünya genelinde uygulanan 

bir kavram oldu¤unu söyleyebilmek, 

pek de mümkün de¤il.
Dr. K. Burak CODUR

b.codur@savunmahaber.com
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Di¤er yandan Danimarka,
Standard Flex (STANFLEX)
yaklafl›m› ile ABD d›fl›nda di-
¤er donanmalar taraf›ndan
benimsenmeyen bir deneme
yapt›. Bu konuda en son sah-
ne alan ABD ise K›y› Muhare-
be Gemisi (Littoral Combat
Ship / LCS) yaklafl›m› ile flu
ana kadar çok da baflar›l› gö-
rünmeyen bir giriflim bafllatt›.
Acaba, anlat›rken kolayca di-
le getirilen modülerlik, sa¤-
lamas› çok zor bir tasar›m
ölçütü mü? Yoksa çekici va-
atlerine ra¤men, modülerlik
asl›nda çok da ihtiyaç duyul-
mayan bir özellik mi? Ya da
bunlar›n d›fl›nda, flu anda
fark›na varamad›¤›m›z baflka
etmenler mi modüler gemi-
lerin önünde engel yarat›yor?
Bu makalede bu sorular›n
cevaplar›n› arayaca¤›z.
Aray›fl›m›za, modülerlik kav-
ram›n›n konumuz kapsam›n-
daki tan›m› ile bafllay›p, sa-
vunma sistemi olarak gemi-
lerin farkl›l›klar›n› ortaya
koyup, modülerli¤in
önemini vurgulayarak
devam edece¤iz. Daha
sonra da MEKO,
STANFLEX ve LCS
örneklerini irde-
leyip, konu ile il-
gili vard›¤›m›z›
sonuçlar› s›ra-
layaca¤›z.

Modülerlik: 
De¤ifltirme Kolayl›¤› m›,
Tasar›m m›?
Modülerlik kavram›n›n iyi ta-
n›mlanmas›, konunun irde-
lenmesi için kritik önem tafl›-
yor. Sözlük tan›mlar›n›n öte-
sinde, bu kavramla ilgili belki
de en temel noktay›, ortaya
at›lan bir gemi s›n›f›n›n bafl
taraftaki topunun, su üstü
hedeflere karfl› tafl›d›¤› gü-
dümlü mermilerin ya da ra-
dar›n›n, baflka modellerle
de¤ifltirilebilmesinin modü-
lerlik olarak nitelendirilip ni-
telendirilemeyece¤i sorusu
oluflturuyor. Bu sorunun ce-
vab› evet olursa, tart›flmay›
burada kesebiliriz; çünkü
günümüzde pazarlanan ge-
milerin hemen hemen hepsi,

maliyeti gündeme getir-
meden, farkl› alg›lay›c›-
lar› ve silah sistemleri
tafl›yabilece¤i söylene-

rek pazarlan›yor.
Tart›flmay› bu
noktaya tafl›-
madan, modü-
lerli¤e, silah
sistemi ya da
alg›lay›c› ek-

leme ya da de¤ifltirme bak›fl
aç›s› ile de¤il; alg›lay›c›lar›n
ve silah sistemlerinin, hatta
ana makinalar›n›n görev yü-
kü oldu¤undan hareketle gö-
rev yüksüz bir geminin nas›l
olmas› gerekti¤i bak›fl aç›s›
ile bakarsak, karfl›m›za ç›ka-
cak olan tablo ve yapaca¤›-
m›z tart›flma, çok daha farkl›
olacak.
Görev yükü tafl›mayan bir ge-
mi, yapabilece¤i potansiyel
görevlere yönelik altyap›y› ba-
r›nd›ran bir platform olarak
görülebilir. Böyle bir gemi,
muharebe gemisi olarak kul-
lan›lacaksa, tart›flmas›z ba-
r›nd›rmas› gereken özellikler
olacakt›r. Öncelikle, asgari bir
sürate ulaflmas›n› sa¤layacak
bir tekne formuna sahip ol-
mal›d›r. Teknedeki ve tekne
üstündeki iç yap›, muharebe
hasarlar›na karfl› geminin be-
kas›n› sa¤layacak kompart›-
manlara bölünmelidir. Gemi-
de, akustik olarak sessiz ol-
mas›n› sa¤layacak tedbirler
al›nm›fl olmal›d›r. Bunlar ve
eklenebilecek di¤er özellik-
ler, olmazsa olmaz tasar›m
kriterlerini teflkil edecektir.

Bu standard› sa¤layan bir
geminin modülerli¤ine s›ra
geldi¤inde, sorulacak bir dizi
soru ve verilecek bir dizi ta-
sar›m karar› bizleri bekliyor.
Örne¤in bu gemi salt deniz
muharebelerinde kullan›la-
caksa ona sürat avantaj› sa¤-
layacak, tamamen gaz tür-
binlerinden oluflan bir tahrik
sistemi tafl›mas› gündeme
gelecektir. Di¤er yandan, ka-
rakol ve korsanl›kla müca-
dele gibi görevler de söz ko-
nusu olacaksa, tasar›mda di-
zel motorlar›n da göz önüne
al›nmas› yararl› olacakt›r.
Tasar›mla ba¤lant› kurdu¤u-
muz modülerlik, iflte bu tür
kararlarda gündeme geliyor.
Salt gaz türbini kullanan bir
tasar›m ile hem gaz türbini
hem de dizel motor kullanan
bir tasar›m, ayr›nt›da çeflitli
farkl›l›klar› içerebilir. 
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Yunan Deniz Kuvvetlerinin MEKO 200 s›n›f› f›rkateyni
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Bu farkl›l›klar›n tasar›mda
ele al›nmamas› ise ileride
maliyetli modifikasyonlar ve
eniyilenmemifl (optimize
edilmemifl) tasar›mlarla kar-
fl›m›za ç›kabilir. Buradaki ta-
n›m› ile modülerlik, ileride
ihtiyaç duyulabilecek de¤i-
fliklikleri göz önüne alarak,
her türlü görev yükünü tafl›-
yabilecek ve bu görev yükleri
aras›ndaki de¤iflimi maliyet
etkin bir flekilde yapabilecek
tasar›mlar›n ortaya konul-
mas› olarak tarif edilebilir.
Böyle bir modülerlik tan›m›-
na sahip bir gemi, de¤iflik gö-
rev yüklerini tafl›yabilecek; iç
hacim, yap›sal mukavemet,
kablaj, güç ba¤lant›lar› ve
so¤utma imkânlar› gibi alt-
yap›lar› haz›r olan gemidir.
Tan›mda aç›kça ifade edil-
mese de bu modülerlik tarifi,
gemilerdeki de¤iflikliklerin
makul maliyetlerle yap›labil-
mesini de sa¤layacakt›r.

Gemi ‹nflas›n›n 
Ba¤lay›c›l›¤›
Kara araçlar› ve hava araçla-
r› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, de-
niz araçlar›n›n kendilerine
özgü çeflitli özellikleri ön pla-

na ç›k›yor. Bunlardan, ele al-
d›¤›m›z konuyu da yak›ndan
ilgilendirenlere k›saca de¤i-
nelim.
‹lk göze çarpan fark, yeni ta-
sarlanm›fl deniz araçlar› için,
asl›nda gerçekçi bir prototip
evresinin yaflanmamas›. Ge-
nellikle, s›n›f›n›n ilk gemisi, o
s›n›f›n prototipi gibi kullan›l›r.
Di¤er yandan, bir prototipi;
deneme amaçl› üretilen, en-
vantere al›nmayan ve ifli bi-
tince emekli edilen ya da ile-
riki denemeler için saklanan
bir araç olarak tan›mlayacak
olursak, deniz araçlar› için
bir prototipin söz konusu ol-
mad›¤› sonucuna varabiliriz.
Çünkü s›n›f›n›n ilk gemisi,

her durumda envantere al›-
n›r ve kullan›l›r. Prototip ko-
nusundaki bu farkl›l›k, gemi-
lerin ömür devri testlerine de
yans›r. Prototip bir kara ya da
hava arac›n›, tüm ömür dev-
rini temsil edecek, y›prat›c›
testlere sokarak denemeler
yapabilirsiniz. Deniz araçla-
r›nda ise böyle testler genel-
likle yap›lmaz. Prototip ve
ömür devri testlerindeki bu
farkl›l›klar›n nedeni, kuflku-
suz maliyet ve üretim say›s›-
d›r. Binlerce üretilmesi bek-
lenen kara araçlar› için 20
milyon, hava araçlar› için de
300 milyon dolarl›k bir tavan
fiyat belirlenebilir. Çok s›ra
d›fl› bir örnek olan ve flimdilik

75 adedi siparifl edilen
ABD’nin Arleigh Burke s›n›f›
muhriplerini bir kenara b›ra-
kacak olursak, en fazla 10 ya
da 20 adet siparifl edilen bir
geminin maliyeti, birkaç yüz
milyon dolardan milyar do-
larlara kadar artabilir. Adet-
ler ve maliyet bak›fl aç›s› ile
bak›ld›¤›nda, bir kara ya da
hava arac›n›, ömür devri
testlerinde kullan›lamayacak
derecede y›pratmak, göze
al›nabilecek bir maliyettir.
Gemilerde ise böyle bir mali-
yeti göze almak, pek müm-
kün de¤ildir.
Gemilerin yukar›da s›ralad›-
¤›m›z özellikleri, onlar› infla
etmeye bafllad›¤›m›z anda,
kendimizi uzun bir süre, be-
lirli bir tasar›ma ba¤lad›¤›-
m›z anlam›na geliyor ve bu
ba¤lanman›n maliyeti de ba-
zen milyarlarca dolarla ölçü-
lüyor. Bu ba¤lay›c› süreçte,
bize maliyet etkin ç›k›fl nok-
talar›n› sa¤layabilecek özel-
lik ise modülerlik olarak öne
ç›k›yor.
Maliyet ve zaman gibi kaynak-
lar›n sonsuz oldu¤u bir du-
rumda, herhangi bir gemiyi,
herhangi bir rol için modifiye

ÖZEL SAYI ANAL‹Z

Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin 
MEKO 200 f›rkateyni, yeni güncellenen 
radar konfigürasyonu ile görülüyor.

Freedom (arkada) ve Independence (önde) s›n›f› gemiler, modüler gemi konseptinin 
en iddial› projesinin birer parças› olarak, konseptin gelece¤ini de belirleyecek.
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etmek mümkün olabilir. 
Örne¤in; Hintli yetkililer, bir
önceki cümledeki ifadeyi,
Rusya’dan, Amiral Gorshkov
güdümlü mermi kruvazörünü
modifiye ederek tedarik etme-
ye çal›flt›klar› Vikramaditya
uçak gemisi projesinde, ya-
flayarak tecrübe ediyorlar.
Di¤er yandan, zaman ve ma-
liyet olarak kaynaklar›m›z s›-
n›rl› ise bir geminin, ömür
devri boyunca, güncel ve geli-
flen ihtiyaçlara cevap verebil-
mesinin yolu da modülerlik-
ten geçiyor. Konuya bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda, bir önceki
bölümde yap›lan modülerlik
tan›m› da anlam kazan›yor.

Modülerlikle 
Eflanlaml› Konsept:
MEKO
Alman MEKO konsepti, mo-
düler gemi tan›m›yla eflan-
laml› olarak alg›lanabilecek
kadar baflar›l› bir ürün ailesi
olarak görülebilir. Muhrip,
f›rkateyn ve korvet olarak s›-
n›fland›r›labilecek üyelere
sahip olan MEKO ailesi, bu-
güne kadar Arjantin, Avus-
tralya, Güney Afrika, Malez-
ya, Nijerya, Portekiz, Türkiye,
Yeni Zelanda ve Yunanistan
taraf›ndan siparifl edildi. Baz›
kaynaklar, bu listeye Alman-
ya’y› da ekliyor. Di¤er yan-
dan, gemilerin üreticisi
Blohm+Voss, Almanya’ya
teslim etti¤i gemileri, MEKO
ailesinin d›fl›nda listeliyor.
MEKO ailesi, farkl› alg›lay›c›la-
r›n, silah sistemlerinin ve mo-
tor konfigürasyonlar›n›n kul-
lan›labildi¤i, ortak bir tekne
formu sunuyor. ‹lki 1980’li y›l-
lar›n bafl›nda Nijerya’ya teslim
edilen MEKO ailesi üyeleri;
MEKO 360, MEKO 200, 
MEKO 140, MEKO 100 ve 
MEKO A-200 gibi farkl› model-
lere sahip. Bunlardan en yay-

g›n kullan›lan› olan MEKO 200
f›rkateynini ele ald›¤›m›zda, bu
modeli kullanan ülkeler ve ge-
mi konfigürasyonlar›n›n çeflitli
farkl›l›klar içerdi¤ini görebili-
riz (Tablo 1). Bu farkl›l›klar,
MEKO s›n›f›n›n modüler özel-
liklerini de ortaya koyuyor.

TABLO 1. MEKO 200 F›rkateynlerini Kullananan Ülkeler ve Gemilerin Bafll›ca Özellikleri

Ülke ve Gemi S›n›f› Güç Konfigürasyonu Sat›htan Sat›ha Füze Sat›htan Havaya Füze Bafl Topu Hava Savunma Topu
Avustralya ve Yeni Zelanda 2 adet dizel motor ve Dikine f›rlat›lan Phalanx 20 mm
ANZAC S›n›f› 1 adet gaz türbinini içeren CODOG

Harpoon
Sea Sparrow

Mk-45 127 mm
(Avustralya gemilerinde)

Portekiz 2 adet dizel motor ve
Vasco da Gama S›n›f› 2 adet gaz türbinini içeren CODOG

Harpoon Sea Sparrow Nexter 100 mm Phalanx 20 mm

Türkiye 4 adet dizel motoru içeren
MEKO 200 TN Yavuz S›n›f› CODAD

Harpoon Sea Sparrow Mk-45 127 mm Sea Zenith 25 mm

Türkiye 2 adet dizel motor ve
MEKO 200 TN II Barbaros 2 adet gaz türbinini içeren Harpoon

Dikine f›rlat›lan 

ve Salih Reis S›n›flar› CODOG
Sea Sparrow

Mk-45 127 mm Sea Zenith 25 mm

Yunanistan 2 adet dizel motor ve Dikine f›rlat›lan 
MEKO 200 HN Hydra S›n›f› 2 adet gaz türbinini içeren CODOG

Harpoon
Sea Sparrow

Mk-45 127 mm Phalanx 20 mm

Namlulu Silah Birimleri 
(Hava ve su üstü hedefleri)
Güdümlü Mermi Birimleri 
(Sat›htan sat›ha)
Güdümlü Mermi Birimleri 
(Sat›htan havaya)
Denizalt› Savunma Harbi 
Birimleri

1980’li y›llardaki
MEKO ailesi

(Blohm+Voss
broflüründen)
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Portekiz’in MEKO 200 f›rkateyni
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MEKO konseptinin baflar›s›n›
irdeledi¤imizde ise iniflli-ç›-
k›fll› bir tabloyla karfl›lafl›yo-
ruz. MEKO konsepti, tart›fl-
mas›z olarak modüler gemi-
lerle ilgili en baflar›l› örnek.
Hatta baflar›l› tek örnek ol-
du¤u da söylenebilir. Fakat
MEKO s›n›f› gemilerin sat›fl-
lar›, son y›llarda, ürün ailesi-
nin ilk ortaya ç›kt›¤› döneme
göre yavafllad›. Bunun ne-
denlerinden birisi, bu aileden
gemiler sat›n alm›fl ülkele-
rin, halen bu gemileri kullan-
maya devam etmesi olarak
belirtilebilir. Di¤er yandan,
muharebe gemisi alan›nda
geliflen pazarlarda, özellikle
Orta Do¤u ve Güney Ameri-
ka’da, MEKO ailesinin, di¤er
pazarlardaki kadar baflar›l›
olamad›¤› görülüyor.

Modülerli¤e 
Viking Dokunuflu:
STANFLEX ve 
Flyvefisken S›n›f›
Danimarka, Avrupa’daki ana
kara k›sm›na bak›ld›¤›nda k›-
y› muharebelerini; bafl-
ta Grönland olmak
üzere, sahip oldu¤u
adalara bak›ld›¤›nda
ise aç›k deniz muha-
rebelerini günde-
me getiren ihti-
yaçlarla karfl›

karfl›ya olan bir ülke. Bunlar-
dan, k›y› muharebelerini he-
def alan bir yaklafl›mla
1980’li y›llarda gelifltirdi¤i ve
görev modüllerini içeren
STANFLEX konsepti ve bunu
uygulad›¤› Flyvefisken s›n›f›
gemilerle Danimarka, modü-
ler gemilerle ilgili en önemli

çal›flmalardan birini
gerçeklefltirdi.

Danimarka’n›n ihtiyac›, 8 adet
karakol, 8 adet may›n harbi
ve 6 adet de torpido botunu
yenilemekti. Toplam 22 ge-
miyi yenilemek için gelifltirdi-
¤i tek bir gemi s›n›f› ise mo-
düler tasar›m› sayesinde, sa-
dece 14 gemi ile ayn› görevi
yapabildi. Flyvefisken s›n›f›
gemiler, en büyük sürümle-
rinde ulaflt›klar› 450 tonluk
deplasman ile hücumbot ola-
rak s›n›fland›r›labilirler. Fa-
kat tafl›d›klar› silah yükü çe-
flitlili¤ine bak›ld›¤›nda, bu ge-
mileri, deplasmanlar›n› yok
varsayarak, korvet olarak ni-
telendirmek de mümkün.
Çünkü çeflitli farkl› konfigü-
rasyonlarda Flyvefisken s›n›f›

gemiler; Harpoon sat›htan
sat›ha güdümlü mermilerini,
Sea Sparrow sat›htan havaya
füzelerini ve a¤›r torpidolar›
tafl›yabiliyor, may›n serebili-
yor ya da may›n harbi gerçek-
lefltirebiliyor. Tüm bu sürüm-
ler için tafl›d›¤› ortak silah ise
burun k›sm›nda bulunan 
76 mm’lik top.
Flyvefisken s›n›f›n›n, görev
konfigürasyonundan ba¤›m-
s›z olarak sahip oldu¤u ortak
özellikler; bir adet gaz türbi-
ni, iki adet dizel motor içeren
tahrik sistemi, aç›k mimarili
bir komuta, kontrol ve ha-
berleflme sistemi ve radar,
sonar ve elektro-optik birle-
flenlerden oluflan bir alg›lay›-
c› paketi olarak belirtilebilir.

ÖZEL SAYI ANAL‹Z

MEKO ailesinin en büyük
üyesi MEKO 360 ile ilgili çizim

(Blohm+Voss broflüründen)

Namlulu Silah Birimleri 
(Hava ve su üstü hedefleri)
Güdümlü Mermi Birimleri 
(Sat›htan havaya)
Güdümlü Mermi Birimleri 
(Sat›htan sat›ha)
Denizalt› Savunma Harbi 
Birimleri
At›fl Kontrol 
Birimleri
Haberleflme / Seyrüsefer 
Birimleri

Harpoon ve 6 hücreli, dikine f›rlat›lan 
Sea Sparrow lançeri ile donat›lm›fl, 
Flyvefisken s›n›f› bir gemi
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Kompozit teknesinin arka
k›sm› tamamen görev türüne
yönelik modüllere ayr›lm›fl
olan Flyvefisken s›n›f› gemi-
ler, birisi bafl tarafta, di¤er
üçü ise k›ç taraf›nda olmak
üzere, toplam 4 noktada
standart, 3 m x 3,5 m x 2,5 m
boyutunda konteynerler ta-
fl›yabiliyor. Standart arayüz-
lerle gemi ve geminin sis-
temleri ile entegre olan bu
konteynerler, geminin üst-
lenece¤i görevle ilgili ifl is-
tasyonlar›, elektronik birim-
ler ve di¤er birleflenleri ve
silah sistemlerini içeriyor.
Konteynerler, ticari boyut-
larda oldu¤u için herhangi
bir limanda bulunabilecek
bir vinç ile tafl›nabiliyor.
Konteynerlerin de¤iflimi için
gereken zaman ise azami
birkaç saat olarak veriliyor.
Danimarka Kraliyet Donan-
mas› envanterine ilk olarak
1989 y›l›nda giren Flyvefisken
s›n›f› gemilerin sonuncusu,
2012 y›l›n›n bafl›nda envanter
d›fl›na ç›kart›ld›. Bu gemile-
rin 3 adedi halen Litvanya 
taraf›ndan kullan›l›yor.
STANFLEX görev modülleri-
nin bir bölümü ise Danimar-
ka Kraliyet Donanmas›n›n
di¤er gemilerinde hizmet
vermeye devam ediyor.
STANFLEX konsepti ve
Flyvefisken s›n›f› ile ilgili en
ilginç noktalardan birisi,
bunlar›n dünya çap›nda do-

nanmalar taraf›ndan hemen
hemen hiç benimsenmeme-
si. Bugün, baflta Orta Do¤u
olmak üzere, pek çok bölge-
de deniz kuvvetlerinin belke-
mi¤ini hücumbot s›n›f›nda
gemiler oluflturuyorken,
STANFLEX gibi, bu gemileri
çok rollü hale getiren ve de-
¤iflik konfigürasyonlar bir
arada ele al›nd›¤›nda, bu ge-
milerle korvet ve f›rkateyn-
lerde bulunan atefl gücünü
sa¤layan bir imkandan ya-
rarlan›lmamas›, düflündü-
rücü bir olgu olarak karfl›-
m›za ç›k›yor. Kuflkusuz
STANFLEX’in yayg›nlaflama-
mas› sorgulan›rken, baflta
politik etmenler olmak üze-
re, konunun çeflitli yönleri
ele al›nmal›d›r. Hatta konu-
nun tarihsel geliflimi konu-
sunda bilgi sahibi olan bir ki-
fli, “Danimarka STANFLEX’i
pazarlamak istemedi” gibi
bir bilgi aktar›m› ile pek çok
soru iflaretini de giderebilir.
Di¤er yandan, bunlar›n hiç bi-
risi, STANFLEX’in, Danimar-
ka’dan sat›n al›nmasa bile en
az›ndan taklit edilmemesini
aç›klayam›yor.

ABD, LCS ile 
A¤›rl›¤›n› Koyuyor
‹hracat baflar›lar› göz önü-
ne al›nd›¤›nda, modülerlik
kavram›n›n bayra¤›n› Al-
manlar tafl›sa da envantere
al›nmas› planlanan rakam-

lar ve beklentiler göz önüne
al›nd›¤›nda, ABD, LCS ile li-
derli¤i kimseye kapt›rm›-
yor. Freedom ve Indepen-
dence adl› iki ayr› s›n›f kap-
sam›nda toplam 50 adet
LCS tedarik etmeyi planla-
yan ABD, bu gemilere yer-
lefltirdi¤i standart bir bafl
topu, yak›n hava savunma
sistemi ve radar d›fl›ndaki
tüm görev sistemlerini, mo-
düler bir hale getirmeyi
amaçl›yor. 
Buna göre LCS’nin; k›y› bir-

liklerine atefl deste¤i sa¤la-
mak, k›y› sular›nda denizal-
t› ve may›n harbi icra etmek
ve karakol görevi yapmak
baflta olmak üzere, çeflitli
görevleri, de¤ifltirilebilir
görev modüllerini kullana-
rak yerine getirmesi bekle-
niyor. Modüler gemi anla-
m›nda en büyük ve en iddia-
l› giriflim olarak nitelendiri-
lebilecek LCS’nin kaderi,
belki de modüler gemi kon-
septinin kaderini de tayin
edecek.

FLYVEF‹SKEN SINIFI GEM‹LER‹N ÖZELL‹KLER‹

Boy : 54 m
En : 9 m
Su Çekimi : 3,8 m
Deplasman : Azami 450 ton
Azami Sürat : Saatte 30 deniz mili (yaklafl›k 56 km/sa)
Görev Sias› : Saatte 18 deniz mili süratle 2400 mil (yaklafl›k 4400 km)
Mürettebat : Görev tan›m›na göre 19 ila 29 kifli
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Tüm Flyvefisken s›n›f› botlar, burun k›s›mlar›nda 76 mm topa sahipti.
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ABD Deniz Kuvvetleri, LCS
öncesinden benzer bir gemi
s›n›f›na sahip de¤ildi. LCS
öncesi ve sonras› gemi en-
vanteri karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
LCS’nin, Oliver Hazard Perry
s›n›f› f›rkateynlerin yerini al-
makta oldu¤u görülüyor. Bu-
nunla beraber, Perry s›n›f›
f›rkateynlerin görevi, özellik-
le aç›k denizlerdeki ticaret
yollar›n› korumak iken, LCS,
k›y› sular›na odaklan›yor. Bu
sebeple, LCS ile Perry s›n›f›
f›rkateynleri karfl›laflt›rmak,
halk aras›ndaki yayg›n deyi-
mi ile elmalarla armutlar›
karfl›laflt›rmak olacakt›r.
ABD Deniz Kuvvetlerinin
LCS’den temel beklentisi,
kuflkusuz görev etkinli¤i. Fa-
kat bu temel beklenti kadar,
hatta zaman zaman onun da
önüne geçerek gündeme ge-
len konu, LCS’nin maliyet et-
kinli¤i oluyor. LCS’nin savu-
nucular›n›n bu konudaki bi-
rinci parametresi, gerek
Freedom gerekse Indepen-
dence s›n›flar›n›n, ticari tasa-
r›mlara dayan›yor olmalar›.
Fincantieri tasar›m› bir yat-
tan esinlenen Freedom s›n›-
f›n›n ve bir Austal tasar›m›na
dayanan Independence s›n›-
f›n›n, s›f›rdan tasarlanmad›k-
lar› için önemli maliyet ta-
sarrufu sa¤lad›¤› belirtiliyor.
Gemilerin savunucular›n›n
ikinci parametresi, modüler
yaklafl›m sayesinde, daha az
say›da gemi ile görevlerin
düflük maliyetlerle gerçek-
lefltirilecek olmas›. Üçüncü
parametre, gemilerin yüksek
otomasyon sayesinde, çok
daha az say›da mürettebata
ihtiyaç duyarak, 40 ila 50 kifli
ile görevini yerine getirebil-

mesi. Ne yaz›k ki bu üç para-
metre ile ilgili de çeflitli so-
runlar yaflan›yor.
Her iki s›n›f›n da ilk gemileri
envantere girdi¤inde, gemi-
lerin baz› askeri gereksinim-
leri tam olarak karfl›layama-
d›¤› görüldü. Savunma ala-
n›nda yay›n yapan yurt d›fl›
kaynakl› dergilerde, zaman
zaman gemilerin çeflitli böl-
gelerinde korozyon ya da ya-
l›t›m sorunlar› yafland›¤› ile
ilgili haberler ç›kt›. Bunlar›n,
gemi s›n›flar›n›n ilk gemile-
rinde yaflanan, ola¤an du-
rumlar m› oldu¤u, yoksa LCS
gemilerinin sivil tasar›mlar›-
n›n zay›f noktalar› m› oldu¤u,
tart›fl›lan bir konu.
LCS s›n›flar›n›n ortak görev
modülleri, güncel savunma
sistemlerinin yaflad›¤› iptal
ve gecikme sorunlar›ndan
pay›n› fazlas› ile ald›. K›y› su-
lar›nda atefl deste¤i için kri-
tik öneme sahip görüfl hatt›
ötesi güdümlü füze sistemi

iptal edildi. Özellikle may›n
ve denizalt› savunma harbi
ile görev modüllerinde
önemli gecikmeler yaflan›yor
ve bu modüller hala haz›r de-
¤il. Son olarak, Temmuz
ay›nda yay›nlanan haberlere
göre; ABD Deniz Kuvvetleri-
nin gerçeklefltirdi¤i harp
oyunlar›nda, LCS modülleri-
nin, gemilerin görev yapt›¤›
limanlarda de¤ifltirilemeye-
ce¤ini, de¤iflim için ise gemi-
lerin, ABD’de belirli limanla-
r› ziyaret etmesinin zorunlu
olaca¤› tespit edildi.
Gemilerin savunucular›n›n
kulland›¤› üçüncü parametre
de Temmuz ay›ndaki haber-
lerde geçerlili¤ini kaybetti.
ABD Deniz Kuvvetlerinin ge-
milerle yapt›¤› denemeler,
mürettebat say›s›n›n artt›r›l-
mas› gereklili¤ini ortaya ç›-
kartt›.

Çeflitli ülkelerin korsanl›kla
mücadele gibi görevler için
f›rkateynlerini kullanmak
durumunda kalmas›, LCS gi-
bi konseptlerin ne kadar
do¤ru yaklafl›mlar oldu¤unu
gösterse de LCS’nin yaflad›¤›
sorunlar, bir anlamda cesa-
ret k›r›yor.

Tekrar Ö¤renilmeyi
Bekleyen Dersler
MEKO örne¤i, modüler ge-
milerin önemli ihracat bafla-
r›lar› yakalayabilece¤ini;
STANFLEX örne¤i, modüler
bir gemi ailesinin bir ülkenin
tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layabi-
lece¤ini, yine de baflka ülke-
lerde itibar göremeyebilece-
¤ini; LCS örne¤i ise düflünce
seviyesinde do¤rularla yola
ç›k›lsa bile teknik tarafta
önemli sorunlar›n yaflanabi-
lece¤ini gösteriyor.
Önümüzde oldukça karma-
fl›k bir tablo var ve elimizdeki
örnekleri inceledi¤imizde,
flöyle bir durum göze çarp›-
yor: Ne MEKO örne¤inde ne
de LCS örne¤inde, modüler-
li¤in temel birimi olan de¤ifl-
tirilebilir alt sistemlerin bir
ismi var. MEKO konsepti 

ÖZEL SAYI ANAL‹Z
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Freedom s›n›f› LCS

MEKO konseptinin günümüzdeki temsilcilerinden MEKO A200, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Valour s›n›f› ad› alt›nda hizmet veriyor.
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aç›s›ndan, bunu do¤al karfl›-
layabiliriz. Çünkü MEKO kon-
septi, modüler gemi kavra-
m›n› uygulamaya koyan ilk
örnek olsa da belki de en es-
ki olmas›n›n etkisiyle bu kav-
ram› en basit hali ile uygulu-
yor. MEKO konsepti, daha
çok, makalenin bafl›nda be-
lirtti¤imiz, de¤ifltirme kolay-
l›¤›na vurgu yap›yor. LCS ise
do¤ru bir kurgu ile yola ç›k-
m›fl olsa da yaflad›¤› sorunlar
nedeni ile flu anda modülerlik
tart›flmas›ndan uzaklaflm›fl
durumda. Di¤er yandan, Dani-
marka örne¤inde, Flyvefisken
s›n›f›ndan ve STANFLEX’ten
bahsettik. Her ikisi de birbi-
rinden ba¤›ms›z olarak var
oldular. Flyvefisken s›n›f›n›n
envanter d›fl›na ç›kmas›na
ra¤men, STANFLEX modül-
lerinin halen kullan›l›yor ol-
mas› da bu durumun bir gös-
tergesi. Burada, ba¤›ms›z bir
ürün olarak görev modülle-
rinden ve tasar›m›ndan itiba-

ren, tan›ml› bir arayüz suna-
rak bu modülleri kullanmaya
haz›r olan bir gemi s›n›f›ndan
bahsediyoruz. Makalenin ba-
fl›nda ortaya konulan kav-
ramsal temel de asl›nda böy-
le bir örne¤e iflaret ediyor.

E¤er STANFLEX ve Flyvefisken
s›n›f› ideal örne¤imiz olacak-
sa bu örne¤i incelerken sor-
du¤umuz, her iki konseptin
de neden baflka ülkelerde
uygulanmad›¤› sorusunun

cevab› önem kazan›yor. Eli-
mizde nesnel belgeler ve bil-
giler olmad›¤› durumlarda,
baz› tarihsel olgular›n ceva-
b›n› asla bulamayabiliriz.
STANFLEX örne¤i de böyle
bir durum olabilir. Bu konuya

fazla tak›lmadan, ilerlemek
ad›na bak›fl aç›m›z› de¤ifltir-
di¤imizde, flu gerçekle karfl›-
lafl›yoruz: Bugüne kadar,
modüler gemilerle ilgili, ta-
n›mlar›m›za uyan, tek bir ör-
nek yaflad›k. Modüler gemi-
ler, vaatleri itibariyle en az
bir deneme daha yapmay›
hak ediyor. MEKO gemileri
kadar yayg›n, STANFLEX
benzeri görev modülleri
olan bir ürün ailesi var ol-
sayd›, bunlar› kullanan do-
nanmalar›n ve bunlar› ta-
sarlayan firmalar›n ellerin-
de ne gibi imkanlar, önlerin-
de ne gibi f›rsatlar bulunur-
du? Konunun gelece¤ini, ce-
vab›n› hepimizin arayabile-
ce¤i bu sorular belirleyecek
gibi gözüküyor.

KAYNAKÇA
1. Danimarka Silahl› Kuvvetleri ‹nternet Sitesi, http://forsvaret.dk 

(15/09/2012 tarihinde eriflildi.)
2 http://www.naval-technology.com (15/09/2012 tarihinde eriflildi.)
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Toplam 8 f›rkateyn ile Türkiye, 
MEKO konseptinin ürünlerinin 
en büyük kullan›c›lar› aras›nda 
yer al›yor.
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Naile BAYRAKTAR: Öncelikle gemi infla

sektörü ile ilgili genel bir de¤erlendirme

yapabilir misiniz?

Kerim KALAFATO⁄LU: Gemi infla sektö-
rü, müflteriye haz›r ürünlerin sunulabile-
ce¤i bir sektör de¤il. Her gün de¤iflen ve
geliflen sistemler, sektörde, çok aktif ve
dikkatli bir gözlemci olmay› ve tüm bu ye-
nilikleri, kendi ana faaliyet alan›na yo¤un-
laflan müflteriye bir flekilde tafl›may› zo-
runlu k›l›yor. Bize göre, geliflim ve reka-
betçili¤in öncelikli flart› budur. Ancak,
sektörde az say›da bulunan, yerleflik ve
teknik deneyimi yüksek, ihtiyaç tan›mla-
mas›n› çok iyi yapabilmifl, donan›ml› müfl-
terilerin ya da son kullan›c›lar›n d›fl›nda
kalan büyük ço¤unluk, esasen hala duya-
rak veya görerek sat›n alma cihetine gidi-
yor. Çeflitli sebeplerle tedarikçiler aras›n-
da rekabet ortam› yarat›lamad›¤› durum-
larda da teknik ve mali kriterler yerine,
korumac› güdülerle sat›n al›mlar yap›labi-
liyor. Neticede ortaya ç›kan ürün ise ter-
sanenin standart seri üretiminde ç›kan
ürün oluyor ve son kullan›c›n›n gerçek ih-
tiyac›, k›smen karfl›lanabiliyor. Sektörde
ilk olabildiklerinden bolca gemi satabilen,
ancak bu kolayl›¤a ya da kolayc›l›¤a al›flan
üreticilerin, rekabetsiz bir ortamda, ken-
dilerini yenileme ve gelifltirme ihtiyac›
duymad›klar› takdirde, zaman içinde kar-
fl›laflacaklar› rekabetçi firmalarla bafl et-
meleri çok zor. Rekabet, bugün ya da ya-
r›n kaç›n›lmazd›r ve geliflimin kural›d›r.

Naile BAYRAKTAR: Sizin yaklafl›m›n›z›

farkl› k›lan ne?

ÖZEL SAYI

Kalite ve Rekabetçilikten 
Güç Alan Tersane: 

ARES
Türkiye’de ve yurt d›fl›nda elde etti¤i baflar›larla 

her geçen y›l daha da geliflen ve büyüyen ARES

Tersanesi (ARES), bu süreçte, hem müflterilerine

yaklafl›m› hem de teknolojik çal›flmalar› ile dikkat

çekiyor. ARES Tersanesi’nin Genel Müdürü Kerim

Kalafato¤lu’ndan ARES’in faaliyetlerinin son durumu

ve yaklafl›mlar› hakk›nda bilgi ald›k.
Naile BAYRAKTAR
n.bayraktar@savunmahaber.com

TABLO 1: ARES 150 FAMB 

Fast-Attack Missile Craft Silah Yükü*

� 1 x 30 mm / 40 mm stabilize taret
� 2 x Stabilize füze lançeri
� 2 x ‹kili ya da dörtlü hava savunma 

füze lançeri
� 2 x Dörtlü sat›htan sat›ha güdümlü 

mermi lançeri
� 1 x Stabilize DSH roket lançeri ya da 

4 x torpido
� 2 x 12,7 mm stabilize taret
*Görev tan›m›na göre de¤ifliklik  gösterebilir.
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Kerim KALAFATO⁄LU: ARES, standart-
lara ba¤l› kalmaz, potansiyel müflterisine
standart modelleri empoze etmez. Di¤er
yandan, “müflteri her zaman hakl›d›r” de-
yimine de itibar etmez. Belki kula¤a de-
mode gelebilir; ancak iyi bir sat›c›, müflte-
risine, müflterinin ya da kendisinin istedi-
¤ini de¤il, müflterisinin gerçekten ihtiyac›
olan› satar. “Sen bilemezsin, ben bilirim...
Bu gemi sana uyar, hadi al...” zihniyeti,
art›k ömrünü tamamlad›. ARES’te bizler,
hem ne dendi¤ine hem de bunun nas›l
dendi¤ine dikkat ediyoruz. Asla elimizde
mevcut olan› empoze etmeyiz. Genel kul-
lan›m veya faaliyet amac› ayn› olsa dahi
hiçbir zaman “ayn› model gemi, iki farkl›
yerde veya görevde ayn› neticeyi vermez”.
Bir gemi, tam baflar› için mutlaka ve mut-
laka özel ihtiyaçlar› ve operasyonel ge-
reksinimleri karfl›layacak flekilde konfi-
güre edilmelidir. ARES‘te en çok dikkat
edilen husus budur.

Naile BAYRAKTAR: Üretim altyap›n›zdan

bahseder misiniz?

Kerim KALAFATO⁄LU: ARES, bilindi¤i
gibi hem çelik ve hem de alüminyum göv-
deli platformlar infla eden bir tersane.
Ancak ana ihtisas alan›m›z, ileri kompozit
malzemeler kullanarak fiber takviyeli
plastik (Fibre Reinforced Plastic / FRP)
gövdeli gemilerin üretimi. Kompozit göv-
deli bu gemiler, gerek mühendislik çal›fl-
malar› ve gerekse infla aflamalar›nda çok
ciddi bilgi ve deneyim gerektiren, özellik-
le rekabetsiz ortam ve dönemlerde sa¤-
lanabilecek sat›fl baflar›lar›ndan dolay›
rehavete kap›lmadan sürekli yeniliklerin
adaptasyonunu gerektiren gemilerdir.
fiayet bunu sa¤layabilirseniz, üretti¤iniz
gemi gövdelerinde yap›sal s›k›nt›lar ya-
flanmaz ve müflterilerinizi yar› yolda b›-
rakmazs›n›z. Sürdürülebilirli¤in kurallar›,
geliflime aç›k olma ve rekabetçi olabil-
mektir. ARES’te bizler, gerek konvansiyo-
nel el yat›rma ve vakum torbalama ge-
rekse infüzyon teknolojilerini uygulama-
da ihtisas sahibiyiz. ARES art›k, karbon
elyaf dahil, en ileri kompozit malzemeler-
le istisnas›z en üstün, ancak maliyeti de
en yüksek olan epoksi reçine kullanarak
gemi üretebilen, dünya çap›nda ender
tersanelerden biri. Tersane olarak rota-
m›z›, askeri ve güvenlik amaçl› platform-
lar alan›na yönlendirmifl durumday›z ve
bu anlamda hat›r› say›l›r yat›r›mlar yapt›k.
Ürün yelpazemizde, 10 m’lik Özel Kuvvet-
ler Destek Botu’ndan, 55 m boyunda hü-
cumbota kadar, çok çeflitli tip ve dona-
n›mda gemiler mevcut. Bunlar aras›nda,
k›y› ve aç›k deniz devriye ve karakol gemi-

leri, çok yüksek performansl› ani müda-
hale ve hatta füze botlar›, dal›fl e¤itim ge-
mileri, yüksek süratli ambulans ve yang›n
söndürme gemileri ve süratli ç›karma
botlar› say›labilir.

Naile BAYRAKTAR: Okuyucular›m›z için,

mevcut projeleriniz ve teslimatlar›n›z

hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Kerim KALAFATO⁄LU: fiirketimizi tan›-
mayan okuyucular için söyleyebilirim ki;
ARES, son y›llarda iyi bir yükselme trendi
yakalad› ve farkl› tiplerde, ciddi say›da ge-
miyi üreterek teslim etti. Bu baflar›, 2012
y›l›nda da sürdü. Nitekim Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›m›z›n ihtiyac› için, tersane-
mizde, 10 adet alüminyum gövdeli ve yük-
sek süratli bot üretimi devam ediyor. Sa-
hil Güvenlik Komutanl›¤›, çok uzun za-
mandan sonra, ilk kez alüminyum gövde-
li bot tedarikine yöneldi. ARES 42 FPB
modeli bu botlar›m›z›n, tüm tasar›m ve
mühendislik çal›flmalar›, yetkin ARES
mühendislerince yap›ld›. ‹lave olarak
Bahreyn’deki baflar›m›zdan bahsetmek
istiyorum. Sahil Güvenlik Teflkilat› ihtiyac›
için Bahreyn ‹çiflleri Bakanl›¤›nca aç›lan,
bir di¤er Türk üreticinin de bulundu¤u ve
toplam 22 firman›n yar›flt›¤› ihale 2012 y›-
l› içerisinde neticelendi ve flirketimiz, 
12 adet, 18 m boyunda, yüksek perfor-
mansl› ve kompozit gövdeli botlar›n üre-
tim ve ilgili idareye teslimi iflini yüklendi.
Karbon elyaf uygulamal› ileri kompozit
yap›da infla edilen bu botlar, özellikle mu-
kavemet anlam›nda, s›n›f›nda bir ilke im-
za att›lar. Uzman personelimiz taraf›n-
dan, Bahreyn sahil güvenlik birimlerine,
ileri derecede bir e¤itim sistemati¤ini de
içeren ve tüm ihtiyaçlar› tan›mlay›p karfl›-
layacak flekilde tasarlanm›fl bir entegre
lojistik destek program› da sunuluyor.
Burada gururla ifade etmek isterim ki;
gerek flu anda devam eden bu iki proje-
miz ile teklif ve görüflme aflamas›nda ol-
du¤umuz di¤er projelerin tamam›nda,
milli klaslama kuruluflumuz Türk Loydu
ile çal›fl›yoruz. Yine gururla ifade edebili-
rim ki; tüm tasar›m ve üretimlerimiz Türk
Loydu’nun yüksek süratli askeri gemiler
kurallar›na göre oluflan esasl› notasyon-
lar uyar›nca yap›l›yor ve gemiler buna gö-
re sertifikaland›r›l›yor.

Naile BAYRAKTAR: Gelecek hedefleriniz

konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Kerim KALAFATO⁄LU: ARES, Antalya
Serbest Bölgesi’nde yerleflik, özellikle
kompozit gemi infla anlam›nda, ülkemizin
en modern tesislerinden birine sahip bir
üretici. Halen devam eden fiziki geniflleme
çal›flmalar›m›z neticesinde, Türkiye’nin,
kompozit ve alüminyum gövdeli yüksek
performansl› tekneler üreten en büyük te-
sisine sahip olaca¤›z. Bulundu¤u yer itiba-
r›yla eflsiz bir konumda olan tersanemiz-
de, yak›n zamanda askeri gemilerin tamir
ve bak›m ifllerine de bafllanacak.
Art›k, özellikle emperyal amaç gütmeyen
ülkeler, ilk yat›r›m, iflletme ve bak›m tu-
tum anlam›nda yüksek maliyetli, operas-
yonel anlamda yavafl ve hantal deniz plat-
formlar›ndan kaç›nmaya bafllad›lar. Çok
daha yüksek süratli ve geliflmifl manevra
kabiliyetine sahip, çok daha az personel-
le idare edilen, tüm modern silah sistem-
lerini kapsayan, görünmezlik kabiliyeti
yüksek, küçülmeye ba¤l› olarak hedef ol-
ma olas›l›klar› azalan ve en önemlisi de
operasyon ve bak›m tutum giderleri dü-
flük gemilere yönelmeye bafllad›lar.
Günümüzde, art›k 100 m boyunda bir kor-
vetin görevini, çok daha h›zl› ve etkin fle-
kilde gerçeklefltirebilecek; ayn› silah yü-
künü tafl›y›p çok daha etkin kullanabilen
platformlar cazip hale gelmeye bafllad›.
Bu tespitten hareketle 3 y›l önce bafllatt›-
¤›m›z çal›flmalar›m›z neticesinde, FAMB
s›n›f›, “yüksek performansl› hücumbot ve
füze gemisi” olarak adland›rabilece¤imiz
platformlar›m›z› yaratt›k. 33 m, 38 m ve
46 m olarak tasarlanan bu gemiler, ola-
¤and›fl› sürat, manevra kabiliyeti ve s›¤
sularda operasyon imkân›na sahip ve az
say›da personelle idare edilebiliyor. Ör-
ne¤in 46 m boyundaki “ARES 150 FAMB”
modelimiz,  Tablo 1’de verilen silah yük-
leriyle donat›labiliyor ve saatte 43 deniz
mili sürate eriflebiliyor. Dikkat edilirse
bu gemi kendisinden iki kat büyük olan
bir korvetin silah yükünü tafl›yabilen;
ama hareket kabiliyeti o korvete göre
çok ama çok gelifltirilmifl bir platform.
Ama daha önemlisi, hem ilk yat›r›m
hem de iflletme anlam›nda maliyeti, di-
¤er gemiyle mukayese kald›rmayacak
ölçüde düflük.

ARES 39 FPB
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Deniz platformlar›n›n
üzerinde çok çeflitli
haberleflme alt sis-

temleri yer al›r. Liste 1’de,
belirtilen bu sistemler, plat-
formlar›n görevlerini etkin
bir flekilde yerine getirebil-
meleri için kritik öneme sa-
hiptir. Haberleflme sistemle-
ri, klasik ifllevlerinin yan› s›ra
a¤ merkezli yaklafl›mlar kap-
sam›nda ek görevleri de üst-
leniyor. Günümüzde taktik
resmin do¤ru ve süratli bir
flekilde paylafl›lmas›n›n bek-
lendi¤i birden çok görevin
ayn› anda icra edilebilmesi
için, platformlara özel ta-
sarlanan haberleflme çö-
zümlerinin, bu yeni görevle-
rini eksiksiz ve güvenilir bir
flekilde yerine getirebilmesi
gerekiyor.
Çeflitli su üstü ve su alt› plat-
formlar için güncel ihtiyaçlar›
karfl›layan haberleflme sis-
temleri tasarlayan ve üreten
ASELSAN, ilerleyen bölüm-
lerde ayr›nt›lar› verilen çeflitli

projelerde sa¤lad›¤› sistem-
ler ile Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n ve
Türk deniz platformlar›n›n
yurt d›fl› kullan›c›lar›n›n ha-
berleflme sistemleri çözüm
merkezi haline geldi.

Su Üstü Platformlara
ASELSAN ‹mzas›
ASELSAN, askeri deniz plat-
formlar›na yönelik haberlefl-
me sistemleri alan›ndaki ilk
çal›flmas›n› Yavuz, Barbaros
ve Gabya (G) s›n›f› f›rkateyn-
lere entegre etti¤i, 16 adet
Gemi X-Band Terminali’nin
yer ald›¤›, Türk Silahl› Kuv-
vetleri (TSK) X-Band Uydu
Haberleflme Sistemi Projesi
ile gerçeklefltirdi. 2007-2008
y›llar› aras›nda, Rüzgar S›n›f›
Hücumbotlar› Muhabere Sis-
temi Modernizasyonu Proje-
si’ni; 2011 y›l›nda da Yavuz
S›n›f› F›rkateynleri Muhabere
Sistemi Modernizasyonu
Projesi’ni gerçeklefltiren
ASELSAN, bu projelerde,

ÖZEL SAYI

Deniz Platformlar›n›n 
Haberleflme Çözümleri ‹çin Adres:

ASELSAN Askeri deniz platformlar›n›n
haberleflme ihtiyaçlar›, genel olarak
ses, veri ve link haberleflmesi
bafll›klar› alt›nda de¤erlendirilebilir.
Platformlar›n görev tan›mlar›na ve
büyüklüklerine göre de¤ifliklik
gösterebilen bu ihtiyaçlar, gemi içi ve
gemi ile d›fl unsurlar aras›ndaki 
(gemi-gemi, gemi-sahil, gemi-hava,
gemi-su alt› vs.) irtibat›n sa¤land›¤›
harici muhabere sistemleri ile
karfl›lan›r. Tüm haberleflme
ihtiyaçlar›n› ve sistemlerini bütüncül
bir yaklafl›mla ele alan ASELSAN,
sundu¤u “Entegre Deniz Haberleflme
Sistemi” çözümleri ile platform
üzerinde gerçekleflmesi muhtemel 
tüm haberleflme ihtiyaçlar›n›, 
eksiksiz ve güvenilir bir flekilde
karfl›layarak deniz kuvvetlerinin 
etkinli¤ini artt›r›yor.
ASELSAN Haberleflme ve Bilgi Teknolojileri Grup Baflkanl›¤›
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gemi üzerinde teknolojik
ömrünü dolduran muhabere
sistemlerinin yerine, güncel
ihtiyaçlar› karfl›layan özgün
ve milli haberleflme sistem-
lerini, Dz.K.K.l›¤›n›n hizme-
tine sundu. Ayr›ca, 2008 y›-
l›nda Türk Tipi 80 (TT80) S›-
n›f› Sahil Güvenlik Botlar› için,
8 adet Harici Haberleflme Sis-
temi, 2011 y›l›nda da Torpido
Tafl›ma Gemisi için 1 adet Ha-

rici Haberleflme Sistemi,
Dz.K.K.l›¤›na teslim edildi.
Dz.K.K.l›¤›n›n yeni gemi infla
projelerine h›z vermesi ile
ASELSAN’›n entegre muha-
bere sistemleri; Yeni Tip Ka-
rakol Botu, Milli Gemi 
(M‹LGEM), Süratli Amfibi Ge-
mi (LCT) gibi de¤iflik görev
konseptlerine sahip, çeflitli
boyutlardaki platformlarda
da kullan›lmaya baflland›.

Yurt içinde gerçeklefltirdi¤i
projelere ek olarak ASELSAN,
Türkmenistan için infla edilen
8 adet botun da entegre mu-
habere sistemlerini sa¤l›yor.

Su Alt› Platformlar› da
ASELSAN ile 
Haberleflecek
Su üstü platformlarda oldu-
¤u gibi, su alt› platformlar›
için de son kullan›c›n›n çö-

züm orta¤› olan ASELSAN,
2012 y›l› bafl›nda, HDW Ter-
sanesi ile Yeni Tip Denizalt›
Projesi kapsam›nda imzala-
nan sözleflme ile Entegre
Deniz Haberleflme Sistemi
yüklenicisi olarak görev ald›.
Proje kapsam›nda, harekât
ihtiyac› olarak kritik öneme
sahip olan HF Almaç / Gön-
dermeç Telsizleri, Muhabere
Anahtarlama Sistemi ve 
Mesaj ‹flletim Sistemi, 
ASELSAN taraf›ndan milli
olarak karfl›lanacak. Bu sis-
temlerin tasar›m ve ilk deni-
zalt›ya yönelik üretim ve te-
darik faaliyetleri ise devam
ediyor. 
ASELSAN, Yeni Tip Denizalt›
Projesi’nin gerçeklefltiril-
mesi sonucunda, su üstü
platformlar›nda gerçeklefl-
tirdi¤i entegre deniz haber-
leflme sistemi ihracat faali-
yetlerini, su alt› platformlar›
için de gerçeklefltirmeyi he-
defliyor.

ASELSAN 
Deniz Haberleflme 
Sistemleri Yol Haritas›

Deniz Platformlar› Harici Haberleflme ‹htiyaçlar›

ASELSAN Deniz Haberleflme Sistemleri Yol Haritas›
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Denizde Uydu 
Haberleflme Sistem
Çözümü: 
M‹LGEM X-Band 
Terminali
Dz.K.K.l›¤›n›n, halihaz›rda
hizmet almakta oldu¤u TSK
X-Band Uydu Haberleflme
Sistemi; gemi, sabit, araç,
s›rt terminalleri ve bunlara
haberleflme, kontrol ve izle-
me hizmeti sunan Ana ve Ye-
dek Sistem Kontrol Merkez-
leri’nden (ASKM/YSKM) olu-
fluyor. ASELSAN, TSK X-Band
Uydu Haberleflme Sistemi
kapsam›nda edinmifl oldu¤u
bilgi birikimi, altyap› ve tec-
rübelerden faydalanarak;
M‹LGEM Projesi kapsam›nda,
Özgün Gemi X-Band Uydu Ha-
berleflme Terminali’ni gelifl-
tirdi ve M‹LGEM Projesi’nin ilk
gemisi TCG HEYBEL‹ADA’ya
entegre ederek Dz.K.K.l›-
¤›’n›n hizmetine sundu. S›n›-
f›n ikinci gemisi BÜYÜKADA
için de entegrasyon çal›fl-
malar› halihaz›rda devam
ediyor.
M‹LGEM X-Band Uydu Ha-
berleflme Terminali’nin sis-
tem tasar›m›, Terminal Kon-
trol ve ‹zleme Yaz›l›m›, üreti-
mi, gemi platformuna monta-
j›, entegrasyonu ve testleri,
tümüyle ASELSAN taraf›n-

dan, yurt içi imkânlar azami
ölçüde kullan›larak ve milli
olarak gerçeklefltirildi. Bunun
yan› s›ra Dz.K.K.l›¤›n›n küçük
tonajl› gemi platformlar› için
de özgün X-band uydu haber-
leflme çözümlerinin sunul-
mas›na yönelik çal›flmalar
devam ediyor. ASELSAN,
M‹LGEM X-Band Uydu Ha-
berleflme Terminali ile haya-
ta geçirdi¤i uydu haberleflme
terminali tasar›m, üretim,
test ve entegrasyon faaliyet-
lerini, özgün olarak gelifltire-
ce¤i “Küçük Tonajl› Gemi
Platformu X-Band Uydu Ha-
berleflme Terminali” ile bir-
likte bir ad›m daha ileriye gö-
türmeyi hedefliyor. Bu ürün-
lerin yurt d›fl› pazarlara su-
nulmas›na yönelik çal›flma-
lar da yapan ASELSAN, di¤er
ülke deniz kuvvetleri için de
X-band uydu haberleflme
terminalleri tedarikçisi ol-
may› amaçl›yor.
Bugüne kadar gerçeklefltir-
di¤i projelerden edindi¤i bilgi
ve tecrübeler ile ASELSAN,
tüm askeri ve sivil amaçl›
su üstü ve su alt› platform
projelerinde, deniz haber-
leflme sistemleri çözüm
orta¤› olarak görev alma-
ya haz›r oldu¤unun alt›n›
çiziyor.

ÖZEL SAYI

L‹STE 1: Deniz Platformlar›nda Bulunan Haberleflme Sistemleri

Dahili Haberleflmeye Yönelik Sistemler

� Telefon Sistemleri
� Ses Takatli (Sound Powered S/P) Telefon Sistemi
� Alarm ve Anons Sistemleri
� Gemi Yerel A¤ fiebekeleri (LAN)
� Helikopter Platformu Haberleflme Sistemleri (Kablolu ve Kablosuz)
� E¤lence ve E¤itim Sistemi
� Kapal› Devre TV Sistemi (CCTV)
� Tamirci Parti Yang›n Yara Savunma Telsiz Haberleflme Sistemi

Harici Haberleflmeye Yönelik Sistemler

� Muhabere Anahtarlama Birimi ve Kullan›c› ‹stasyonlar›
� Telsiz Sistemleri

� VLF Telsiz Sistemi
� HF Telsiz Sistemi
� V/UHF Telsiz Sistemi

� Askeri (SHF-X Band) ve Ticari (INMARSAT) Uydu Terminalleri
� HF Veri Modem Sistemi
� Mesaj ‹flletim Sistemi
� Milli ve NATO Ses ve Veri Emniyet Cihazlar› (Kriptolar)
� Taktik Veri Linkleri (Link-11, Link-16, Link-22)
� Haberleflme Ses Kay›t Sistemi
� GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System / Küresel Deniz

Tehlike ve Güvenlik Sistemi), EPIRB, SART, NAVTEX, Weather Fax, 
VHF (IMM-DSC Telsizler)

� Güç Da¤›t›m Sistemi
� Konsol Sistemi

L‹STE 2: Yeni Tip Denizalt› Projesi Kapsam›nda 

ASELSAN Taraf›ndan Tedarik Edilecek Sistemler

� Muhabere Anahtarlama Birimi ve Kullan›c› 
‹stasyonlar›

� Güç Da¤›t›m Sistemi
� Telsiz Sistemleri

� VLF Telsiz Sistemi
� HF Telsiz Sistemi
� VHF Telsiz Sistemi
� V/UHF Telsiz Sistemi

� HF Veri Modem Sistemi
� Mesaj ‹flletim Sistemi
� Haberleflme Ses Kay›t Sistemi
� X-Band Uydu Terminalleri
� Konsol Sistemi
� GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System-Küresel Deniz

Tehlike ve Güvenlik Sistemi), EPIRB, SART, NAVTEX, Weather Fax, 
VHF (IMM-DSC Telsizler)

� IFF Tan›ma / Tan›tma Sistemi
� Telefon Sistemleri
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Bir f›rkateynin, radar› ile
bir su üstü hedefini
tespit etti¤i bir senar-

yoyu düflünelim. Bu tespit,
yön, uzakl›k gibi verileri sa¤-
lasa da tespit edilen hedefin
hangi gemi oldu¤u bilineme-
yecektir. Tespit edilen hede-
fin yak›nlar›nda bir denizalt›-
m›z oldu¤unu varsayal›m.
Denizalt›, periskopu ile tespit
edilen gemiyi gözetledi¤inde,
onun s›n›f›n›, hatta borda nu-
maras›n› teflhis edebilir. He-
defin, hem f›rkateyn hem de
denizalt› taraf›ndan çeflitli al-
g›lay›c›larla tespit edilmesi, o
donanma için taktik bir avan-
tajd›r. Yine de at›labilecek bir
ad›m daha var: Denizalt›n›n
tespitlerini, savafl yönetim
sistemi (SYS)’ne girmesi ile
donanma genelinde tespit
edilen gemi ile ilgili tüm bil-
gilerin bir araya getirilmesi
ve tan›nm›fl taktik resmin or-
taya konulmas›. Teknik alt
seviyeye inerek ifade edecek
olursak, denizalt›n›n, konum
bilgisi ile tespit ve teflhisini
yay›nlamas›; f›rkateynin
SYS’sinin bu bilgileri, radar
tespiti ile füzyona tabi tutma-
s› ve her ikisinin ayn› su üstü

hedefine ait oldu¤unu anla-
mas›; daha sonra da filo ge-
neline radar ve denizalt› pe-
riskopu bilgilerinin birleflmifl
halinin duyurulmas›.
Yukar›daki senaryo, günü-
müzde, modern bir deniz kuv-
vetini, s›radan bir deniz kuvve-
tinden ay›ran en önemli farkl›-
l›klardan birisini, veri füzyonu
yapabilme yetene¤ini vurgu-
luyor. Senaryolaflt›r›ld›¤› za-
man, tüm bu ifllemler do¤al
ve basit gibi görünebilir; oysa
bu sürecin arkas›nda, çok
önemli Ar-Ge ve mühendislik
çal›flmalar› yer al›yor. Türki-
ye’nin deniz platformlar›na
yönelik füzyon çözümlerinin
adresi HAVELSAN, bu sürecin
zorluklar› ile bafl edilmesi ko-
nusunda önemli bir tecrübeye
sahip ve birikimini, a¤ destek-
li yetenek (ADY) ile birlefltire-
rek gelece¤e tafl›maya haz›r-
lan›yor.

Teori ile Uygulama
Farkl›lafl›yor
Veri füzyonu konusu, asl›nda
akademik dünyada yo¤un
olarak ele al›nan ve yay›nlar
yap›lan bir alan. Fakat bu
akademik yay›nlarda yer alan

algoritmalar›n, muharebe
sahas›nda birebir uygulan-
mas›, beklenen sonuçlar›
vermiyor. Çünkü bu algorit-
malar, çeflitli genellemeler-
le, laboratuvar ortam›nda
sorunsuz olarak çal›flabilir-

ken, gerçek ortamda durum
de¤ifliyor ve birtak›m özel uy-
gulamalara ihtiyaç duyulu-
yor. HAVELSAN yetkilileri,
gerçek ortamda yap›lan 
denemeler sonucunda elde
edilen uygulama bilgileri-

ÖZEL SAYI

Var Olan 
‹mkânlar› 
Kullan›labilir 
Hale Getirmek:
Veri Füzyonu
De¤iflik kaynaklardan gelen verilerin,

çeflitli algoritmalarla bir araya 

getirilmesi, o verilerin tek bafl›na 

ifllenmesi ile elde edilen bilgiden 

daha fazla de¤er tafl›yor. Füzyon

(birlefltirme) olarak adland›r›lan 

bu süreç, kuflkusuz, veri kaynaklar›n›n

çeflitlenmesi ile önem kazan›yor. 

Bu konu, son y›llarda envanterine 

ald›¤› modern sistemler ve 

modernizasyon çal›flmalar› ile ça¤dafl

konfigürasyonlar›n yer ald›¤› güçlü 

platformlarla bölgesinde kendinden 

söz ettiren Türk Deniz Kuvvetlerinin de

gündeminde. GENES‹S, M‹LGEM, 

Yeni Tip Karakol Botu ve Yeni Tip

Denizalt› projelerinde giderek artan

sorumluluklar› ile deniz projelerinin 

en büyük yerli ana yüklenicisi 

konumunu sa¤lamlaflt›ran HAVELSAN, 

veri füzyonunda da önemli ad›mlar at›yor

ve bu alandaki rolünü geniflletmek üzere

çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Mehmet Kadri YET‹fi / kyetis@havelsan.com.tr
Muhammet ALTUN / maltun@havelsan.com.tr
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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nin, firmalar ve silahl› kuv-
vetler için çok de¤erli oldu-
¤unu ve gizli tutuldu¤unu
vurguluyorlar. Bu durum,
teknoloji transferi uygula-
malar›nda da görülüyor.
Teknoloji transferi projele-
rinde asla verilmeyen bilgi-
ler aras›nda, füzyon algorit-
malar›n›n ayr›nt›lar› da yer
al›yor.
Füzyon algoritmalar›n›n bu
özellikleri nedeni ile milli
olarak gelifltirilmeleri ve bu
geliflimin, algoritmalar›n
kullan›m›n› da içererek fle-
kilde zamana yay›lmas› bü-
yük önem tafl›yor. Platform
üzerindeki kaynaklardan ge-
len verileri iflleyen bu algo-
ritmalar, operasyonlar ve
tatbikatlardan gelen geri bil-
dirimlerle gelifltirilmeye de-
vam ediyor. HAVELSAN, bu
tür algoritmalar üzerinde,
GENES‹S ve M‹LGEM proje-
lerinde önemli deneyim ka-
zand› ve flimdi bu deneyimini,
yeni projelerde kullanmaya
haz›rlan›yor.

Ham Veri mi 
‹fllenmifl Veri mi?
Füzyon algoritmalar›, hem
ham veri hem de ifllenmifl
veri üzerinde çal›flabiliyor.
Konu ile ilgili literatüre bak›l-
d›¤›nda, ham verinin kullan›l-
mas›n›n baz› avantajlar› ol-
du¤u anlafl›l›yor. Literatür,
özellikle verinin d›flar›da ifl-
lenmesi s›ras›nda oluflacak
kay›plardan etkilenmemesi
için, algoritmaya ham verinin
sa¤lanmas›n›n önemine ifla-
ret ediyor. Örne¤in, bir rada-
r›n tespit etti¤i hedefle ilgili
ham verileri iletmesi ile he-
defin, operatöre de gösteri-
len tespit ya da izleme verile-
rini iletmesi aras›nda, veri
füzyon algoritmas› aç›s›ndan
önemli farkl›l›klar bulunu- yor. HAVELSAN mühendisle-

ri de bu konuyu do¤rulaya-
rak, özellikle uçufl nitelikleri
nedeni ile tek bir radarla
tespit ya da teflhis edileme-
yen hedeflerin birden fazla
radarla görülebildi¤ini vur-
gulayarak ham verinin ifl-
lenmesinin önemine iflaret
ediyorlar.
Bu noktada, HAVELSAN’›n
di¤er çal›flmalar› ile yaratt›¤›
sinerjinin önemi de ortaya ç›-
k›yor. Ham veri, ço¤u durum-
da ifllenmifl veriye göre hacim
olarak daha büyüktür. Ham
veri iletimi ile ilgili temel so-
run da veri hacminin büyüklü-

¤üdür. Gemi Veri Da¤›t›m Sis-
temi (GVDS) ile platform ba-
z›nda; HAVELSAN Deniz Tel-
siz A¤› (H-DTA) ile platformlar
aras› veri iletim kanallar›n›

Denizde tan›nm›fl taktik resmin
oluflturulabilmesi için olas› kaynaklar›n
birbirleri ile ba¤lant›lar›n›n gösterildi¤i

flekilde; do¤al bir füzyon sistemi olan
Link 11/16 ile karaya konuflland›r›lm›fl

radarlar, elektronik destek (ED) 
sistemleri ve otomatik tan›mlama 

sistemi (OTS)’nden gelen 
verileri füzyona sokan bir Füzyon

Merkezi yer almaktad›r. Füzyon
merkezinde radarlar hedef konumlar›n› 

belirlemekte, ED sistemleri hedefler
üzerinde çal›flan radar tiplerini 

belirleyerek hedefleri s›n›fland›rmaya
çal›flmaktad›r. OTS  ise ticari gemilerin

konum ve kimlik bilgilerini 
sa¤lamaktad›r. 

fiekilde ED1 ve ED2 pasif al›c›lar› 
gemi üzerinde çal›flan radarlar›n
yay›nlad›klar› sinyallerin geldi¤i 
yönü tespit edebilmekte, mesafesini
belirleyememektedir. ‹ki ED al›c›s›
taraf›ndan elde edilen yön
do¤rultular›n›n kesifltirilerek geminin
konumun elde edilmesi üçgenleme
olarak bilinir. fiekildeki kesikli çizgiler
ED al›c›lar›n›n hesaplad›klar› yön 
bilgisinin ±hatas›n› temsil etmektedir.
Gemi etraf›ndaki elips ise üçgenleme
sonucu elde edilen konum hatas›n›
gösteren belirsizlik alan›n› temsil
etmektedir.
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tasarlayan HAVELSAN, füz-
yon algoritmalar›n›n, bu ha-
berleflme imkânlar› ile nas›l
çal›flabilece¤i konusunda da
bilgi sahibi olarak veri füzyo-
nu gelifltirme faaliyetlerini
yürütüyor.

Platformdan 
Filoya Do¤ru
ADY kapsam›nda platform
merkezlilikten a¤ merkezlili-
¤e geçilirken, veri füzyonu ifl-
levinin de kullan›m alan› ge-
niflliyor. Yürütülmekte olan
projeler kapsam›nda, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› ile ifl
birli¤i içinde çal›flmalar›n›
sürdüren HAVELSAN, algo-
ritmalar›n› de¤iflik platform-
lardan gelecek verilerle çal›-
flabilecek flekilde gelifltiriyor.
Platformlar aras›nda veri
paylafl›m›n›n önemine de¤i-
nen HAVELSAN yetkilileri, flu
örne¤i veriyor: Bir hedefi ta-
kip etmek için kullan›lan 
takip radarlar›, hedef ile ilgili

bilgileri çok s›k güncelleye-
rek, hedefin konumu ve h›z›
gibi bilgileri hassas olarak
sa¤layabiliyor. Fakat hedef-
ler de en çok bu radarlar› ka-
r›flt›rmaya çal›fl›yor. Bir filo-
da, bir kaç geminin, daha

uzun periyotlarda hedef bil-
gisini güncelleyen, di¤er yan-
dan kar›flt›rma tehdidi ile da-
ha az karfl›laflan arama ra-
darlar›n›n verilerini paylafl-
malar› ve bu verilerin füzyo-
na tabi tutulmalar›, takip ra-
dar› ile benzer kalitede bilgi
sa¤layabilir.
Bir baflka örnek de pasif sis-
temler olan elektronik des-
tek tedbirleri (Electronic
Support Measures / ESM)
sistemlerinden verilebilir.
ESM sistemleri, hedefin ra-

darlar› taraf›ndan yap›lan ya-
y›nlar› dinleyerek, o radar›
tan›yabilen ve yaln›zca yay›n-
lar›n geldi¤i kerterizleri he-
saplayabilen sistemlerdir. ‹ki
ya daha fazla platformda bu-
lunan ESM sisteminden ge-
len verilerin üçgenleme yön-
temi ile birlefltirilmesi, her-
hangi bir yay›n yapmadan,
karfl› taraf›n kuvvetleri ile il-
gili, baflta konum olmak üze-
re, çeflitli bilgilerin edinilme-
sini sa¤lama potansiyeline
sahiptir.

ÖZEL SAYI

SGRS’nin Do¤al 
Ana Yüklenicisi: HAVELSAN
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›nca ihale çal›flmalar› halen
sürdürülmekte olan Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi,
Türkiye’nin sahillerinin radar, elektro-optik alg›lay›c›, yön bulma
sistemi ve otomatik tan›mlama sistemi (OTS) ile gözetlenmesini
sa¤lamak amac›yla entegre bir sistem kurulmas›n› öngörüyor.
Ayr›ca, SGRS üzerinde tan›mlanacak “Deniz Bilgi Sistemi”
sayesinde, denizle ilgili tüm kurumlar›n (Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ve Denizcilik Müsteflarl›¤›
gibi) birbirine ba¤lanmas›, böylece denizdeki tüm hareketlerle
ilgili bilginin birlefltirilerek, olaylar›n zamanl›ca izlenmesi ve h›zl›
tepki verilmesi hedefleniyor. Bilgi istek doküman› 12 May›s 2008
tarihinde yay›nlanan projede, HAVELSAN da bafll›ca ana yüklenici
adaylar› aras›nda bulunuyor. HAVELSAN, baflar› ile tamamlad›¤›,
gerek askeri gerekse sivil projeleri ile SGRS projesi kapsam›nda
yap›lmas› gereken çal›flmalar›n benzerlerini ortaya koyabildi¤ini
geçmiflte göstermifl bir kurulufl olarak, projede iddial› bir 
konumda yer al›yor. SGRS projesinde, karaya konufllu sabit 
istasyonlarda bulunan radar, elektro-optik alg›lay›c›, yön bulma
sistemi ve OTS’den gelen bilgilerin, önce bölgesel merkezlerde,
daha sonra da Ankara’daki ana karargâhta bir araya getirilmesi
hedefleniyor. SGRS, bu nitelikleri ile HAVELSAN’›n, aç›k denize
yay›lm›fl deniz unsurlar›n› telsiz a¤larla birbirine ba¤lay›p 
gerçeklefltirmeyi amaçlad›¤› veri füzyonu uygulamalar›na göre,
daha basit bir problemi tan›ml›yor. fiu anda da¤›t›k sistemlerden
gelen verilerin füzyon ifllemine tabi tutuldu¤u prototip 
sistemler üzerinde çal›flmalar›n› yürüten HAVELSAN, 
SGRS projesi kapsam›nda kendisine verilecek görevlere 
haz›r oldu¤unun da alt›n› çiziyor.

Radar kesit alan› yüksek olmayan hedefler belli bir periyotta dönen radarlar taraf›ndan her turda görünmeyebilirler. 
Bir radar tek bafl›na bir hedefi izleyemiyorken bu radar plotlar› bir merkezde birlefltirildi¤inde hedef izlenebilir hale geliyor. 
fiekilde k›rm›z› ile her radar›n hedefi görebildi¤i noktalar görüntülenmektedir.  

Dikey elips, bir hedef için radar 1 taraf›ndan rapor edilen izin hata alan›n›, 
ayn› hedef için radar 2 taraf›ndan rapor edilen izin hata alan›n› temsil etmektedir.
Ortada içi sar› ile boyal› elips ise bu iki izin birlefltirilmesi (füzyon) sonucu elde edilen
izin hata alan›n› temsil etmektedir. Birlefltirilmifl izin hata alan›n›n, iki radar›n hata
alan›ndan daha küçük oldu¤u gözlemlenmektedir. Bu flekilde hedef ne kadar çok radar
taraf›ndan tespit edilirse birlefltirilmifl izin hata alan› o kadar küçük olacakt›r. 
Bu da ayn› anda birçok platformdan tespit edilen bir hedefin füzyon sonucunda 
at›fl kontrol radar› hassasiyetine yak›n veri üretmesi anlam›na gelmektedir.



ADY kapsam›nda, de¤iflik
platformlardan gelen veri-
lerle koflturulacak füzyon al-
goritmalar›n›n en büyük vaa-
di ise tan›nm›fl ortak taktik
resmin ortaya ç›kmas› ve
tüm platformlara sunulmas›.
Böyle bir taktik resim, komu-
tanlara, tüm filonun alg›lay›-
c›lar› ve sistemleri ile tespit
ve teflhis edilmifl tüm birim-
leri, toplu ve tam olarak gös-
terebilir. HAVELSAN, flu an-
da, farkl› radarlardan iz bilgi-
lerini al›p tek bir taktik resim
oluflturan prototip sistemler
üzerinde çal›fl›yor.

Geniflleme 
Seçenekleri Sonsuz
HAVELSAN, füzyon algorit-
mas›na, kendisine gelen
veriyi durmaks›z›n iflleyen
ve ortaya sonuçlar ç›kartan
bir yaz›l›m olarak yaklafl›-
yor. Bu yaklafl›mda, verinin
hangi platformdan geldi¤i-

nin bir önemi bulunmuyor.
Veri; bir gemi, bir denizalt›,
bir insans›z araç, bir karar-
gâh ya da bir veri taban›n-
dan geliyor olabilir. Bu yak-
lafl›m›n en büyük avantaj›,
kullan›c›s›na büyük bir ge-
niflleme imkân› tan›mas›.
Ayr›ca, kullan›c›y› alt seviye
ayr›nt›lardan soyutlayarak

kullan›c›n›n operasyonel
önceliklere odaklanmas›n›
sa¤l›yor.
HAVELSAN, platform baz›n-
da yürüttü¤ü ve baflar› ile
kullan›lmakta olan veri füz-
yonu çözümlerini, a¤ mer-
kezli hale getirerek, plat-
formlar aras›nda kurulabi-
lecek sinerjiyi ortaya ç›kart-

maya çal›fl›yor. Bu konuda
bir ad›m daha ileri giden
HAVELSAN, veri füzyonunun
sadece platformlar aras›
de¤il, kurumlar aras› bir di-
siplin olarak da ele al›nabi-
lece¤ini düflünüyor ve Sahil
Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) projesine de bu aç›-
dan yaklafl›yor.

©
H

A
V

E
L
S
A

N



50

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

Deniz platformlar›n›n

büyüklü¤ü, ayn› za-

manda, bu platform-

lar›n tafl›yabilece¤i radar›n

boyutlar›n›, platformun ra-

dara sa¤layabilece¤i elek-

trik gücünü ve radar›n ko-

nuflland›r›labilece¤i dire¤in

yüksekli¤ini de belirler.

Teorik olarak daha küçük

boyutlu, daha az güç kulla-

nabilen ve daha alçakta ko-

nuflland›r›lm›fl radarlar›n

performans›n›n da düflük

olmas› beklenir. Fakat yeni-

likçi yaklafl›mlar ve ak›ll› ta-

sar›mlarla say›lan eksiklik-

lerin etkilerini yok edebil-

mek mümkün. Sea Giraffe,

bu durumun en iyi örnekle-

rinden birisi.

ÖZEL SAYI

Muharebe gemilerinde, platform boyutu küçüldükçe, 
platform taraf›ndan tafl›nan radar›n etkinli¤inin de düfltü¤ü,
genel olarak kabul gören bir önyarg›d›r. Bu önyarg›y› geçersiz
hale getiren sistemlerin bafl›nda ise Saab’›n Sea Giraffe radar›
geliyor. Sistemin ABD, Avustralya, Birleflik Arap Emirlikleri 

ve çeflitli Avrupa ülkelerinin de aralar›nda bulundu¤u,
dünya çap›ndaki kullan›c› taban› da bir anlamda 

bu durumu teyit ediyor.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

Visby ve Sea Giraffe, 
‹sveç Kraliyet Donanmas›n›n 
zorlu gereksinimlerini karfl›lamak için 
iyi bir tak›m oluflturuyor.

Saab’dan De¤iflik
‹htiyaçlara Tek Cevap:
Sea Giraffe
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Saab’›n, bugüne kadar,

30’dan fazla ülkede,

500’den fazlas› hizmet ve-

ren kara ve deniz konufllu

Giraffe radar ailesinin bir

üyesi olan Sea Giraffe, de-

niz uygulamalar›na yönelik

çok rollü bir gözetleme ra-

dar›d›r. Sea Giraffe de ken-

di içinde iki sürüme sahip-

tir: Sea Giraffe AMB, 3 bo-

yutlu gözetleme radar› ve

Sea Giraffe LT, 2 boyutlu

gözetleme radar›.

Her Platform ‹çin 
Sea Giraffe
Sea Giraffe, de¤iflik sürüm-

leri ile dünya çap›nda, aç›k

denizlerden k›y› muhare-

belerine kadar, çeflitli gö-

revler için tasarlanm›fl

platformalar taraf›ndan

kullan›l›yor ya da bu plat-

formlar için seçilmifl du-

rumda. Bunlar›n aras›nda;

‹sveç’in Visby, Birleflik Arap

Emirliklerinin Baynunah ve

Polonya’n›n Orkan s›n›f›

korvetleri, tonaj ve boyut

itibariyle f›rkateyn özellik-

lerine sahip olan ABD’nin

Independence s›n›f› k›y›

muharebe gemileri, Kana-

da’n›n Halifax s›n›f› f›rka-

teynleri ve Avustralya’n›n

Canberra s›n›f› havuzlu he-

likopter gemileri bulunu-

yor. Bu kadar çeflitli plat-

forma hitap edebilen Sea

Giraffe, entegre edildi¤i

platformlara, muharebe

alan›nda fark yaratacak

özellikler de kazand›r›yor.

Sea Giraffe AMB söz konu-

su oldu¤unda, bu özellikler

aras›nda; su yüzeyinde, al-

çaktan uçan güdümlü mer-

milerin, anti-radyasyon fü-

zelerinin, roket ve havan

mermilerinin, periskopla-

r›n ve fliflme botlar gibi asi-

metrik tehditlerin tespit

edilebilmesi yer al›yor. Bu

hedeflerin tespit edilebil-

mesi kadar önemli bir bafl-

ka özellik de Sea Giraf-

fe’nin bu hedefleri, entegre

edildi¤i platforma avantaj

sa¤layacak kadar uzun

menzillerden görebilmesi.

Radar, ayn› anda, hem su

üstü hem de hava hedef-

lerini izleyebiliyor, ayr›ca

bu operasyonlar›na ara

vermeden, kendisini tafl›-

yan platform üzerindeki si-

lah sistemlerine de bilgi

sa¤layabiliyor.

Bugüne kadar 10’dan fazla

ülke taraf›ndan tercih edi-

len Sea Giraffe AMB radar›,

kulland›¤› çevik, çok huz-

meli tarama yöntemi saye-

sinde, tek bir taramada,

yanda ve yükseklikte 70 de-

recelik bir hacmi gözetle-

yebiliyor ve dakikada 60 ta-

rama gerçeklefltirebiliyor.

Her taramada, bu 70 dere-

celik hacimlerden 12 tanesi

güncellenebiliyor. Böylece

radar, di¤er 3 boyutlu ra-

darlar›n aksine, 2 boyutlu

bir radar›n güncelleme h›-

z›na yak›n bir performans

sergileyebiliyor.

Sea Giraffe AMB sistemi;

anten birimi, anten kontrol

ünitesi, gönderici birimi,

sinyal ve veri birimi ve güç

da¤›t›m biriminden oluflu-

yor. Radar›n, Visby s›n›f›

korvetlerde aç›kça görülen

özel radomu, frekans seçici

yüzeyi ile baz› frekanslar›n›

geçirmedi¤i için, platfor-

mun radar ve k›z›lötesi iz-

lerinin azalt›lmas›na da

katk› sa¤l›yor. Radom, ayn›

zamanda, üzerine çeflitli

elektronik harp birimleri-

nin konulabilmesine de

olanak sa¤l›yor. 
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Independence s›n›f› k›y› muharebe gemileri, hava ve su üstü hedeflerini izlemek için
Sea Giraffe radar›na güveniyor.

Polonya, Orkan s›n›f› korvetlerini,
hem Saab’›n Sea Giraffe radar› 
hem de Saab’›n RBS-15 güdümlü
mermileri ile donatt›.
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‹stenildi¤i durumlarda Sea

Giraffe AMB, herhangi bir

operatör gerektirmeksizin,

tam otomatik modda da ça-

l›flabiliyor.

Sea Giraffe AMB’nin küçük

kardefli Sea Giraffe LT ise kü-

çük tonajl› muharebe gemile-

rinde ve deniz güvenli¤i uy-

gulamalar›nda kullan›lmak

üzere, AMB modeline göre

daha düflük performansl› bir

radar olarak potansiyel kul-

lan›c›lar›n ilgisine sunuluyor.

Yeni bir ürün olan Sea Giraffe

LT’nin henüz bir kullan›c›s›

bulunmuyor.

‹sveç’in özgün denizcilik ge-

lene¤inin radar alan›ndaki

temsilcisi olan Sea Giraffe,

dünya çap›ndaki kullan›c› ta-

ban›yla, pazar›nda önemli

bir paya sahip. Radar›n tasa-

r›mc›s› ve üreticisi Saab, sis-

temi idame etmeye ve gün-

cellemeye devam ederek,

müflterilerine güvenebile-

cekleri, etkin bir alg›lay›c›

sunmaya devam ediyor. Sea

Giraffe, performans›ndan

son derece memnun olan

müflterileri ile daha uzun y›l-

lar dünya denizlerinde görev

yapacak gibi görünüyor.

ÖZEL SAYI

*Sea Giraffe Radar›n›n Teknik Özellikleri

Frekans Band› : 5,4–5,9 GHz aras›
Göndermeç Gücü : 25 kW, 

düflük tespit modunda 3W
Anten Türü : 3 boyutlu faz dizili 

(Sea Giraffe LT için 2 boyutlu)
Huzme Geniflli¤i : 2,1 derece
Ortalama Kenar Lob Seviyesi : -50 dB’den az
Anten A¤›rl›¤› (kaide dahil) : 660 kg (250 kg)
Anten Dönme H›z› : Dakikada 30 ya da 60 dönüfl
Hedef Güncelleme Periyodu : 1 saniye
Yükselme Aç›s› Kapsam› : 70 dereceden fazla (30 derece)
Hedef Tespit ‹rtifas› : 20.000 m’den fazla
IFF Modlar› : 1,2,3/A,S,4/NS
Hava Hedefi Tespit ve ‹zleme Menzili : 200 km (150 km)
Su Üstü Hedefi Tespit ve ‹zleme Menzili : 400 km (200 km)
Kar›flt›rma Yapan Hedefi Tespit ve ‹zleme Menzili : 50 km (12 km)
Veri Arayüzü : 100 Mbit/s Ethernet

(100 BASE TX), geminin pozisyon
bilgileri için RS-422 arayüzü

Güç Kayna¤› : MIL-STD 1399 type 1
* Verilen teknik özellikler Sea Giraffe AMB’ye, parantez içindekiler ise Sea Giraffe LT’ye 
aittir. Aksi belirtilmedikçe s›ralanan özellikler ortakt›r.
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ASELSAN taraf›ndan
sürdürülen tasar›m ve
gelifltirme çal›flmalar›

sonucunda, deniz platformla-
r›nda kullan›lmaya yönelik
yeni bir özgün ürün olan
ASELSAN Deniz Ataletsel 
Navigasyon Sistemi, ANS-510D
gelifltirildi. ANS-510D, her ne
kadar ASELSAN ürün ailesi-
ne kat›lm›fl yeni bir ürün olsa
da asl›nda kendini kan›tlam›fl
bir ürün ailesinin en yeni
üyesi olma özelli¤ini tafl›yor.
Bu cihaz ile ayn› ürün ailesin-
den olan, ASELSAN tasar›m›
ANS-510K Kara Ataletsel
Navigasyon Sistemi, Atefl
Destek Otomasyon Projesi

(ADOP) kapsam›nda kullan›-
l›yor. ANS-510K’n›n ADOP
araçlar› üzerindeki perfor-
mans gösterimleri, 2011
Ekim ay› içerisinde baflar›yla
tamamland›. Yine ayn› ürün
ailesinden, ANS-510 Hava
Ataletsel Navigasyon Sistemi

ise ATAK projesi kapsam›nda
kullan›l›yor. Bu cihaz ile ilgili
tüm do¤rulama ve çevre ko-
flullar› testleri tamamland›
ve teslim edilen cihazlar, he-
likopterler üzerinde baflar›y-
la kullan›l›yor.
ANS-510D, ATAK projesi
kapsam›nda kullan›lan 
ANS-510 cihaz› ile ayn› alt
tak›mlar› kullanan ve deniz
platformlar› için uyarlanm›fl
bir versiyon. Bu uyarlama
kapsam›nda, navigasyon ya-
z›l›mlar›, deniz araçlar› için
uygun olacak flekilde tasar-
land› ve deniz platformlar›n-
da kullan›lan arayüz ve fonk-
siyonlar sisteme adapte
edildi.

ANS-510D’nin ‹çinde
ANS-510D, gömülü küresel
konumlama sistemi al›c›s› ve
parakete arayüzüne sahip,
ataletsel ölçüm birimi (AÖB)
d›fl›nda tüm donan›m› ve ya-
z›l›m› ASELSAN taraf›ndan
tasarlanan ve üretilen, yük-
sek do¤ruluklu bir sistem.
Gemi platform arayüzleri ile
uyumlulu¤unu sa¤layan
Ba¤lant› Arayüz Birimi (BAB)
ve kullan›c› kontrol ve görün-
tüleme arayüzünü sa¤layan
Seyrüsefer Kontrol ve Gö-
rüntüleme Ünitesi (SKGÜ) ile
bütünleflik kullan›lan sistem,
tüm deniz platformlar› için
toplam bir navigasyon çözü-
mü sunuyor (fiekil 1).

ÖZEL SAYI

ASELSAN, özgün olarak gelifltirdi¤i yüksek hassasiyetli

kara ve hava ataletsel navigasyon sistemlerinin ard›ndan,

ANS-510D deniz ataletsel navigasyon sistemini de 

ürün a¤ac›na ekledi. Bu makalede özellikleri, çal›flma

modlar›, çal›flma fonksiyonlar› ve navigasyon performans›

hakk›nda bilgi vererek ANS-510D sistemini tan›taca¤›z.
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Baflkanl›¤›

Deniz Platformlar›, 
Yollar›n› ANS-510D ASELSAN

Deniz Ataletsel Navigasyon 
Sistemi ile Bulacak
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ANS-510D, halka (ring) la-
zer dönü ölçer teknolojine
sahip ataletsel ölçüm biri-
mi, sistem ifllemci birimi,
güç kayna¤›, gömülü küre-
sel konumlama sistemi
(KKS) al›c›s› ve mekanik
flaseden olufluyor. Gömülü
KKS al›c›s›, ayn› anda 
14 uyduyu takip edebiliyor
ve konum ve h›z bilgilerini
sistem ifllemcisine aktara-
biliyor. 
Sistem ifllemcisi ise KKS
ham verisini (uydu ile KKS
anteni aras›ndaki sözde
uzakl›k ve uzakl›k de¤iflimi
ölçümleri), parakete verisi-
ni ve ataletsel ölçüm biri-
minden gelen ataletsel ve-
riyi, s›k›ca bütünlefltirilmifl
Kalman filtre algoritmas›
ile birlefltiriyor. 
ANS-510D, gömülü KKS al›-
c›s› olarak SAASM uyumlu
askeri KKS al›c›s› veya tica-
ri SPS KKS al›c›s›n› da kul-
lanabiliyor. Genifl bir deniz
platform yelpazesini des-
tekleyebilen ANS-510D kü-
çük, düflük maliyetli ve seri
üretilebilir bir sistem ola-
rak öne ç›k›yor.

ANS-510D 
Çal›flma Modlar›
ANS-510D, bulundu¤u ko-
flullara ba¤l› olarak kullan›c›
komutlar›na ve var olan des-
tek bilgisine göre farkl› mod-
larda çal›flabilir (fiekil 2). Bu
modlar aras›ndaki geçifl, be-
lirli koflullarda otomatik veya
kullan›c› komutlar›na göre
gerçekleflir.

� Aç›l›fl: ANS-510D 
aç›ld›ktan sonra, otomatik
olarak aç›l›fl moduna 
girer. Bu modda, sistem
cihaz içi test yaparak 
kullan›ma haz›r hale gelir.

� Seviyeleme: Sistem bu
modda, tak›l› oldu¤u 
platformun ilk yalpa ve 
dikey yalpa aç›lar›n› bulur

ve kullan›c›dan gelecek
komutlar› almaya haz›r
hale gelir.

� Yönelim: ANS-510D, 
kullan›c› komutlar›na ve
bulundu¤u çal›flma 
koflullar›na göre, ataletsel
sensörleri ve destek 
sistemlerini kullanarak
tak›l› oldu¤u platformun
kuzey aç›s›n› (pruva) 
hassas bir flekilde bulabilir.
Yönelimin yap›labilmesi
için gerekli olan ilk 
konum de¤eri, kullan›c›
taraf›ndan sisteme 
girilebilece¤i gibi, harici
veya dahili KKS’den de
al›nabilir ya da gerekli 
koflullar sa¤land›¤› 
takdirde, sistem 
haf›zas›ndan da 
kullan›labilir. Sistemde 
3 yönelim bulma modu
vard›r. Birinci tip yönelimde,
ANS-510D sistemi, tak›l›

oldu¤u platform limanda
ba¤l› iken, 15 dakika gibi
k›sa bir sürede, ilk 
yönelim de¤erini, 
platformun ortalama 
h›z›n›n s›f›r oldu¤u 
bilgisini kullanan 
Kalman filtre algoritmas›
ile kestirebilir.
‹kinci tip yönelimde, 
ANS-510D sistemi, 
GPS deste¤i ile hareketli
ya da dura¤an 15 dakikal›k
dönemde, ilk yönelim 
de¤erini Kalman filtre 
algoritmas› ile kestirebilir.
Üçüncü tip yönelimde ise
ANS-510D sistemi, 
parakete sensöründen
gelen, arac›n suya göre
h›z› bilgisini kullanarak
dura¤an veya hareketli
iken ilk yönelim 
de¤erlerini Kalman 
filtre algoritmas› ile 
kestirebilir.

fiEK‹L 2: ANS-510D
Çal›flma Modlar›

fiEK‹L1: ASELSAN Deniz Ataletsel 
Navigasyon Sistemi Genel Mimarisi
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� Seyir: Seyir modu, 
ANS-510D’nin operasyonel
modudur. Sistem bu 
modda, ataletsel sensör
verilerini ve var ise destek
elemanlar›n› (parakete
ve/veya KKS) Kalman 
filtre algoritmas› ile en iyi
flekilde bütünlefltirerek,
tak›l› oldu¤u platforma,
sürekli olarak konum, h›z, 
yönelim, ivme ve aç›sal
h›z bilgilerini sa¤lar. 
Deniz arac›n›n suya göre
ön h›z›n› ölçen parakete
deste¤i, ataletsel navigasyon
çözüm hatalar›n›n 
azalt›lmas› için bir destek
kayna¤› olarak kullan›l›r.

� Cihaz ‹çi Test: ANS-510D
sistemi, istenildi¤inde
kullan›c› komutu ile de 
cihaz içi test moduna 
geçebilir. Bu modda, 
sistemde herhangi bir 
sorun olup olmad›¤› test
edilir. Test sonras›nda, 
yine kullan›c› komutu ile
di¤er modlara geçilebilir.
Bunun haricinde, sistem
her aç›l›flta kendi 
hatalar›n› test eder ve
kullan›c› arayüzlerine 
var olan hatalar› 
yans›tabilir. Ayr›ca 
çal›flma performans›n› 
etkilemeyecek flekilde,
periyodik olarak sistemin
çal›flmas›n› test edebilir
ve bu testlerin sonuçlar›n› da
kullan›c› arayüzlerine 
aktarabilir.

Sistem Fonksiyonlar›
ANS-510D sistemi, kullan›c›-
n›n tüm isteklerine karfl›l›k
verecek flekilde tasarlanm›fl
ve üretilmifltir. Sistem, seyir
esnas›nda, kullan›c›ya ayn›
anda sadece KKS, bütünleflik
ve sadece ataletsel navigas-
yon çözümlerini sunabilir.
KKS navigasyon çözümünde,
yaln›zca KKS uydular› kulla-
n›l›r ve ataletsel sensör veri-

si ve di¤er destek sistemleri-
nin çözüme etkisi olmaz. Sa-
dece ataletsel navigasyon
çözümünde ise sistem, yöne-
lim ifllemini bitirdikten son-
ra, sadece ataletsel sensör-
lerinden gelen veriyi iflleye-
rek kullan›c›ya konum, h›z,
yönelim, ivme gibi bilgileri
sunar. Böylelikle, KKS gibi
d›fl etkilere maruz kalabilen
sensörlerin, navigasyon çö-
zümünü yan›ltmas› önlenir.
Bu bilgiler, istenirse siste-
min monte edildi¤i yere göre,
istenirse de platform üzerin-
deki herhangi bir noktaya gö-
re verilebilir. 
ANS-510D sistemi, sistem
yükseklik ç›kt›s›n›n yan›nda
yüksek hassasiyette kabar-
ma (heave) ç›kt›s› verebilir.
Kabarma ç›kt›s›, dikey yön-
deki ivme bilgisinin, aktif
yüksek geçirgen filtreleme
yöntemi kullan›larak ifllen-
mesi sonucu elde edilir.
ANS-510D, zaman ve konum
bilgisi geçerli oldu¤u durum-
larda, manyetik kuzey de¤e-
rini de hesaplayabilir. Man-
yetik kuzey “US/UK World
Magnetic Model for 2010-
2015, NOAA Technical 
Report NESDIS/NGDC” ra-
poruna göre, WMM2010 y›l›
manyetik model katsay›lar›
kullan›larak hesaplan›r. Za-
man içinde de¤iflen bu kat-
say›lar›n güncel de¤erleri
seri arayüzden girilebilir.
Manyetik sapma de¤eri bi-
lindi¤i takdirde, seri arayüz-
den, kullan›c› taraf›ndan da

girilebilir. ANS-510D sistemi,
geminin do¤rusal ivme vek-
törünü, platform aç›sal h›z
bilgisini ve yerel te¤et eksen
tak›m›na göre aç›sal h›z bil-
gisini ç›kt› olarak verebilir.
Bu ç›kt›lar üzerindeki gürül-
tü, kullan›c› taraf›ndan para-
metreleri ayarlanabilen dü-
flük geçirgenli bir filtre ile
süzülebilir.
ANS-510D sistemi, geçmifle
dönük hata bilgilerini de
kaydedebilir. Bu özelli¤i sa-
yesinde, sistemde meydana
gelen herhangi bir hata göz-
lemlenebilir ve gerekli gö-
rüldü¤ü takdirde müdahale
edilebilir. Sistemin aç›k bir
mimari ve esnek dona-
n›m/yaz›l›m altyap›s›na sa-
hip olmas›, sahada prog-
ramlanabilirli¤i, de¤iflik de-
niz platformlar›na uyarlana-
bilmesini ve adaptasyon ge-
rektiren durumlarda k›sa
sürede müdahale edilebil-
mesini mümkün k›lar.

Sistem Özellikleri ve
Performans›
ANS-510D’nin navigasyon per-
formans de¤erleri Tablo 1’de;
yönelim tamamlanma süreleri
ise Tablo 2’de gösterilmifltir.
ANS-510D sisteminde çal›flan
algoritmalar, öncelikle ben-
zetim ortam›nda, sonras›nda
da laboratuvar ortam›nda, ha-
reket simülatörü ve KKS si-
mülatörü ile test edilmifltir.
Performans testleri, kara
arac›nda ve Ege Denizi’nde

gerçeklefltirilen dinamik test-
lerle tamamlanm›flt›r.
ANS-510D, d›fl dünya ile ha-
berleflmek için flu arayüzlere
sahiptir:
� MIL-STD-704F 28 VDC 

Güç Arayüzü
� RS422 Asenkron 

Seri Arayüzler
� Test Port Seri

Arayüzü, Yüksek H›zl›
Kullan›c› Port Seri
Arayüzü, Yavafl H›zl›
Kullan›c› Port 
Seri Arayüzü

� Yedek Seri Arayüzler
� Harici GPS Arayüzü
� Have Quick ve 

1PPS Arayüzü
� KYK–13 Arayüzü
� Aktif ve Pasif RF 

Anten Arayüzü
� Ethernet Arayüzü 

(opsiyonel)
� Ayr›k Arayüzler
ANS-510D sistemi, MIL-STD-
810F’de tan›mlanan çal›flma
s›cakl›¤›, depolama s›cakl›¤›,
fonksiyonel titreflim, silah at›fl
titreflimi, fonksiyonel flok,
çarpma floku, nem, patlay›c›
atmosfer, tuz, toz/kum gibi
birçok kalifikasyon testi ile
MIL-STD-461E’de tan›mlanan
EMI/EMC testlerine tabi tutul-
mufl ve sistemin zorlu çevre-
sel flartlarda çal›flabildi¤i
do¤rulanm›flt›r.
ANS-510D’nin teknik olgunlu-
¤u, mevcut kullan›m geçmifli
ve yap›lan testlerde elde edi-
len sonuçlar ›fl›¤›nda, oldukça
yüksektir. ANS-510D’nin yeni
tasarlanan ve üretilen askeri
gemilerde ve di¤er deniz plat-
formlar›nda baflar›yla kullan›-
labilece¤i ve bu alandaki yurt
d›fl› ba¤›ml›l›¤› en alt seviyeye
indirece¤i de¤erlendirilmek-
tedir.

ÖZEL SAYI

TABLO 1: ANS-510D Navigasyon Performans De¤erleri

Konum ve Yönelim Performans› Ataletsel Ataletsel +Parakete Ataletsel +Parakete+KKS
Konum (CEP) ≤ 0,8 nm/saat ≤ 0,5 nm/saat ≤ 10 m 
Kuzey (RMS) ≤ 1 milyem ≤ 1 milyem ≤ 1 milyem
Yalpa, Yükselifl (RMS) ≤ 0,5 milyem ≤ 0,5 milyem ≤ 0,5 milyem

TABLO 2: ANS-510D Yönelim Süreleri

Limanda Yönelim Bulma GPS ile Yönelim Bulma Parakete ile Yönelim Bulma
15 dk 15 dk 30 dk

ANS-510D’nin Fiziksel Özellikleri

Boyut : 26 x 19 x 15 cm (konnektörler dahil)
A¤›rl›k : 6,2 kg (dahili KKS ile)
Güç : 28 VDC, <30 W, MIL-STD-704F ve MIL-STD-1275B
Bak›m Onar›m : Periyodik bak›ma ihtiyac› yoktur.
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Deniz ya da okyanusta
genifl bir alana yay›lan
gemi ve denizalt›lar›

bir a¤ ile birbirine ba¤lamak,
iletiflim sistemi tasar›mc›lar›
için çeflitli güçlükler içerir.
Uzun mesafelerde, güvenilir
bir ba¤lant› kurup, bu ba¤-
lant› üzerinden, ihtiyaç duyu-
lan veri iletiflim hacmine ula-
flabilmek ise araflt›rmac›la-
r›n hala kafa yordu¤u konu-
lar aras›nda yer al›yor. Son
sözün henüz söylenmedi¤i
bu alan, yenilikçi çözümlere
hala aç›k. T›pk› IP tabanl› tel-
siz a¤lar› gibi…
Ar-Ge yo¤un bir prototip ge-
lifltirme çal›flmas› olan 

H-DTA, deniz platformlar›n›,
otonom telsiz a¤lar› üzerin-
den ba¤layarak ADY’nin alt-
yap›s›n› oluflturmay› hedefli-
yor. Projede ele al›nan kon-
septlerin yap›labilirli¤inin
gösterilmesinin ard›ndan da
nihai seri ürünlerin ortaya ç›-
kaca¤› projenin bafllat›lmas›
öngörülüyor.
H-DTA’n›n yenilikçi özellikle-
rinin bafl›nda, platformlarda
ciddi modifikasyonlara gerek
duymaks›z›n, mevcut haber-
leflme alt yap›lar›n› kullan-
mas› geliyor. Bir di¤er yeni-
likçi özellik ise a¤ ile ilgili te-
mel ifllevlerin otonom hale
getirilmesi. Bu iki özellik sa-

yesinde, H-DTA, bir anlamda
fiziksel varl›¤›n› belli etme-
den, denizcilere, di¤er plat-
formlarla kesintisiz bir a¤ ile
ba¤lanma yetene¤ini kazan-
d›r›yor. fiimdi bu özellikleri
inceleyelim.

Eski Telsizinizi 
Atmay›n
Aç›k denizde, birbirlerinden
görüfl hatt›n› da aflan mesa-
felerle ayr›lm›fl deniz unsur-
lar›n›n haberleflmesi için en
uygun teknoloji, uydu iletifli-
mi olarak görülebilir. Fakat
uydular, hala çok pahal› ve
güvenilirlikleri de tart›flmal›.
Uydu kullan›m› aç›s›ndan,
belki de dünyada geri kalan
tüm silahl› kuvvetlerin top-
lam kapasitesinden daha

fazlas›na sahip ABD Silahl›
Kuvvetleri bile bant genifllik-
lerinin yetersiz kalmas›ndan
ve maliyetinin yüksek olma-
s›ndan flikâyet ediyor.
Oysa baflta deniz platformla-
r› için büyük öneme haiz HF
(High Frequency / Yüksek
Frekans) telsizleri olmak
üzere, deniz kuvvetlerinin
uzun y›llard›r kulland›¤› tel-
siz platformlar›, aç›k deniz-
lerde ses ve veri iletiflimi ge-
reksinimlerini karfl›layabili-
yor. Bunlar› kullanarak a¤
destekli hizmetleri sunmak
mümkün; yaln›z bunun için
baz› teknik baflar›mlar›n ger-
çekleflmesi gerekiyor.
Deniz kuvvetlerindeki farkl›
platformlarda, farkl› model
ve çal›flma frekanslar›nda,

ÖZEL SAYI

HAVELSAN, 
Deniz Kuvvetlerini 

Yeni Ça¤a Deniz Telsiz A¤›
H-DTA ile Tafl›yacak

Günümüz deniz kuvvetleri için modernlik ölçütlerinden birisi olarak öne ç›kan 

a¤ destekli yetenek (ADY), genifl bir alana yay›lm›fl gemi, denizalt› ve hava

unsurlar›n›n, bir a¤ üzerinden kesintisiz olarak ba¤lanarak, tam bir ifl birli¤i içinde

görevlerini icra edebilmelerini öngörüyor. Bu yetene¤in temel ve birinci gereksinimi

ise tüm birimleri birbiri ile ba¤layacak bir a¤. Bu temel gereksinimden hareketle

HAVELSAN, gelifltirmekte oldu¤u yenilikçi iletiflim a¤› HAVELSAN Deniz Telsiz A¤›

(H-DTA) ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya haz›rlan›yor.

Özgür ÖZU⁄UR / oozugur@havelsan.com.tr
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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farkl› say›da telsizler buluna-
bilir. Bunlar›n bir arada ça-
l›flmas›, heterojen a¤lar›n
kurulumunu ve idame edil-
mesini gerektirir. Baz› plat-
formlar, kendi aralar›nda HF
telsizler üzerinden bir a¤
oluflturmuflken; di¤er plat-
formlar, VHF/UHF (Very High
Frequency / Ultra High 
Frequency – Çok Yüksek
Frekans) telsizlerle bir a¤
kurmufl olabilir. Bu iki a¤›,
hem HF hem de VHF/UHF
telsiz tafl›yan ve her iki a¤a
da kat›lm›fl bir platform üze-
rinden birbirine ba¤lamak
mümkündür. A¤lar›n olufltu-
rulmas› ve farkl› frekanslar-
da çal›flan a¤lar aras›nda
ba¤lant›lar kurularak hepsi-
nin, heterojen ve tek bir a¤
haline getirilmesi, haz›r çö-
zümler bulamayaca¤›n›z ça-
l›flmalar› gerektiriyor.
2010 y›l›nda bu çal›flmalara
bafllayan HAVELSAN; HF,
VHF, UHF, uydu ve sivil telsiz
teknolojilerini kullanan a¤la-
r›n kurulmas› ve bunlar›n he-
terojen bir a¤ kapsam›nda bir
araya getirilmesine yönelik
çözümlerini ortaya koyuyor.
Telsizleri kapal› birer kutu ve
iletiflimin fiziksel katman›
olarak gören HAVELSAN, bu
katman›n hemen üstünde,
geliflmifl veri modemleri ya
da platformda haz›r bulunan
telsiz sistemleri ile arayüz
ba¤lant›lar›n› gerçeklefltir-
meyi hedefliyor.
HAVELSAN mühendisleri, 
H-DTA’n›n telsiz a¤lar›n›n
konfigürasyonunu ve hatlar›n

yük durumlar›n› göz önüne
alarak, en uygun iletiflim yo-
lunun otonom olarak belirle-
nebilmesini sa¤layacak bir
tasar›m üzerinde çal›flmala-
r›n› sürdürüyor. Bu tasar›m
sayesinde, kullan›c›n›n, t›pk›
‹nternet’i kulland›¤›nda oldu-
¤u gibi, veri gönderip almak
d›fl›nda endifle etmesi gere-
ken bir fley kalmamas› sa¤-
lanacak. H-DTA, her iletiflim-
de de¤iflebilecek optimum
yolu kendi bafl›na belirleye-
rek gere¤ini yapacak. Ayr›ca,
tek yönlü, çift yönlü ya da
çoklu (multicast, broadcast)
iletiflim yap›labilmesine de
olanak sa¤layacak. 
HAVELSAN yetkilileri, UHF
telsiz haberleflmesinde IP
(Internet Protocol / ‹nternet
Protokolü) tabanl› a¤lar›n ih-
tiyaç duyaca¤› yüksek veri
iletim h›z›na ulaflabilecekle-
rini; di¤er a¤larla araya röle-
ler girdi¤inde ise menzilin
katlanarak artabilece¤ini be-
lirtiyorlar. HF telsizlerde ula-
fl›lan veri iletim h›zlar› ise
pratikte 600 ila 2400 Kbps
aras›nda de¤ifliyor. 
HAVELSAN mühendisleri,

co¤rafi bilgi sistemlerinden
ve HF yay›l›m modellerinden
de destek alarak, HF uygula-
malar› için en iyi frekans
band›n› belirleyip, gerekli
frekans de¤iflimlerini otoma-
tik olarak yapacak HF telsiz-
lerle 4800 ila 9600 Kbps ope-
rasyonel h›zlara ulaflabile-
cekleri konusunda iddial› ol-
duklar›n›; bu telsizlerin kul-
lan›m›n›, Türk Deniz Kuvvet-
lerinin arzu etti¤i noktaya ge-
tirmeye çal›flt›klar›n› özellik-
le vurguluyorlar.
H-DTA kapsam›nda HAVELSAN,
Mobil-WiMAX, UMTS ya da
3G/4G gibi sivil tabanl› kablo-
suz iletiflim teknolojilerini de
seçenekler aras›na eklemeyi
planl›yor. Ayr›ca, yaz›l›m ta-
banl› telsizler de H-DTA kap-
sam›nda ele al›nacak çö-
zümler aras›nda yer al›yor.
H-DTA çevrimindeki telsiz
kullan›m›, bu telsizlerin gele-
neksel kullan›m alanlar› ile
çeliflmiyor. Örne¤in, sesli ileti-
flim için kullan›lan bir telsiz
varsa o telsiz H-DTA kullan›-
m›na sunulmuyor. HAVELSAN
yetkilileri, H-DTA’n›n kulla-
n›ld›¤› gemilerde, yeni telsiz

sistemlerine ihtiyaç olmas›
durumunda, yeni sistemlerin
mevcut telsiz sistemleriyle
H-DTA terminali vas›tas›yla
uyum içinde olaca¤›n› ifade
ediyorlar. Yetkililer, sistemin
kendisine sunulan kapasiteyi
en iyi flekilde kullanarak at›l
durumda veri iletim kanal› ve
dolay›s›yla haberleflme do-
nan›m› b›rakmayaca¤›n›n da
alt›n› çiziyorlar.

‹nternet Konforu
H-DTA’da
Günlük hayat›m›zda ‹nter-
net’i yo¤un olarak kullan›r-
ken, bu küresel a¤›n kimler
taraf›ndan nas›l yönetildi¤ini
pek düflünmüyoruz. Çünkü
‹nternet’i, her zaman çal›fl›r
durumda buluyoruz. Kullan›-
c›lar için büyük bir kolayl›k ve
konfor sa¤layan bu özellik,
H-DTA’n›n da ana tasar›m
odaklar›ndan birisini olufltu-
ruyor. H-DTA, merkezi bir
otoriteye sahip de¤il. Sistem,
merkezi bir otorite olmadan
ve öncesinde herhangi bir a¤
yap›s› tasar›m›na ihtiyaç duy-
madan, tüm a¤› otonom ola-
rak kurabiliyor. 

MOB‹L GEÇ‹C‹ A⁄ (MOBILE AD HOC NETWORK) 
Dz.K.K.l›¤›n›n sahip oldu¤u hareketli platformlar›n 

a¤ içerisinde yer alabilmesi için Mobil Geçici A¤ 
(Mobile Ad Hoc Network) yap›s› kurulur.
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Kendi içinde homojen olan alt
a¤lar aras›ndaki aktar›m 
(relay) ifllevi de yine otonom
olarak geçeklefltiriliyor. Böy-
lece, kullan›c›n›n menzil ko-
nusunda da endifle etmesine
gerek kalm›yor. Alt a¤lar ara-
s›ndaki aktarmalarla H-DTA,
bir telsizin menzilinin çok öte-
sine ulaflabiliyor. H-DTA için
menzil, alt a¤lar›n ulaflabildi-
¤i son nokta ile belirleniyor.
Verinin nas›l iletilece¤inin
ayr›nt›lar›n› kullan›c›dan so-
yutlayan H-DTA, kullan›c› ve
uygulamalar ile ilgili arayü-
zünü ise a¤ destekli yetene-
¤in omurgas›n› oluflturan IP
üzerinden gerçeklefltiriyor.
Di¤er bir deyiflle H-DTA, ken-
disini kullanacak uygulama-
lara, IP arayüzü sa¤l›yor. Bu-
nun anlam›, günlük hayatta
kulland›¤›m›z bir ‹nternet uy-
gulamas›n›, deniz platform-
lar›na oldu¤u gibi tafl›mam›-
z›n teorik olarak mümkün ol-
mas›. IP tabanl› a¤ iletiflimi,
NATO’nun Ani Reaksiyon
Kuvvetlerince de uydu üze-
rinden sa¤lanan bir uygula-
ma olarak 2000’li y›llar›n ba-
fl›ndan itibaren kullan›l›yor.
IP kullan›m›n›n en büyük
avantaj›, sivil sektördeki ifl-
gücü, yaz›l›m kütüphaneleri
ve uygulama gelifltirme yaz›-
l›mlar› gibi kaynaklardan ve
bu alanlardaki geliflmeler-
den, askeri uygulamalar için
de yararlanma imkân› sun-
mas›. Yine de IP’nin oldu¤u
gibi al›n›p uygulanmas›n›n
telsiz a¤lar›n performans›na
olumsuz etkisi bulundu¤un-
dan, HAVELSAN mühendis-
leri, halen IP optimizasyonu
üzerinde kafa yoruyor.

Üst Düzey Planlama
H-DTA, otonom çal›flmas› s›-
ras›nda uygulamalara verdi-
¤i hizmetin, telsiz a¤lar›n›n
toplam kapasitesi ile uyumlu
oldu¤unu varsay›yor. Bu var-
say›m ise a¤›n geneli ile ilgili
yap›lan, operasyonel seviye-
nin üzerindeki planlama ile
gerçe¤e dönüfltürülüyor. De-
niz platformlar›na yeni bir
uygulama eklenirken, bu uy-
gulaman›n arayüzleri ve veri
iletim ihtiyaçlar› da göz önü-
ne al›narak, mevcut a¤ ha-
berleflmesine etkisi ortaya
konuluyor ve yeni eklenti ile
a¤›n istenilen kalitede hiz-
met verebilece¤i, hesaplarla
ve simülasyonlarla do¤rula-
n›yor. Gerekli görülürse plat-
formlara ek telsiz cihazlar›
tak›labiliyor. Gerisini ise sa-
hada, H-DTA yerine getiriyor.
HAVELSAN, H-DTA’y› gelifl-
tirme çal›flmalar› kapsam›n-
da, gerçek telsizleri de içe-
ren bir düzenek oluflturmufl
durumda. Çok say›da dene-
me yap›lmas›n› gerektiren
projede, bu düzenek kullan›-
larak çeflitli senaryolar kofl-
turuluyor. H-DTA kullan›ma
al›nd›¤› takdirde, planlama
ifllemlerinin de bu tür bir si-
mülatörde yap›lmas› müm-
kün olacak.

H-DTA’n›n Vaatleri
Prototip gelifltirme çal›flma-
lar› devam eden H-DTA, ta-
mamland›¤› zaman, kullan›c›-
s›na daha etkin, h›zl› ve anl›k
bilgi eriflimi sa¤layacak. Türk
Silahl› Kuvvetlerinin kulland›-
¤› TSKNET iç a¤›n› bir anlam-
da denizlere tafl›yacak olan
H-DTA, gelifltirilecek uygula-

malarla genifl ve da¤›t›k bilgi
paylafl›m›, gerçek anlamda
müflterek ve koordineli ope-
rasyon, ortak taktik resim, ve-
ri füzyonu ve bilgi üstünlü¤ü
için alt yap›y› oluflturacak.
Gelifltirdi¤i komuta kontrol
ve savafl yönetim sistemi çö-
zümlerinden elde etti¤i biri-
kim sayesinde, H-DTA’n›n
gelifltirme çal›flmalar›nda
önemli bir sinerji yakalayan
HAVELSAN, sistemin göste-
rim amaçl› ilk prototipini de
haz›rlam›fl durumda. 
H-DTA, nihai bir ürün olarak
kullan›ma al›nd›¤›nda, birbi-
rine ba¤layaca¤› sistemlerin
önemli bir bölümü de 
HAVELSAN tasar›m› sistem-
lerden oluflacak. Bu ba¤lam-
da HAVELSAN, H-DTA’n›n
sa¤lamas› gereken haber-
leflme ortam› ile ilgili, kendi
öngörülerini de ortaya koya-
biliyor. Di¤er bir deyiflle 
HAVELSAN, H-DTA’y› deniz
platformlar›nda denemeye
bafllamadan çok önce, yap›-
lanlar›n sahada çal›flabilir ni-
telikte olup olmad›¤›n› anla-
yabilecek bir bilgi birikimini
de projeye getiriyor.
HAVELSAN, H-DTA’n›n tasa-
r›m›nda, en bafltan itibaren,

güvenlik ihtiyaçlar›n› da göz
önüne alarak çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Çok çeflitli sis-
temlerin ba¤lanabilece¤i 
H-DTA’n›n güvenli¤ini en iyi
flekilde sa¤layabilmek için
HAVELSAN, ODTÜ Uygulamal›
Matematik Enstitüsü ile bir 
ifl birli¤ine gitmeyi de planl›yor.
H-DTA, müttefiklerle ortak
harekâtlarda da kullan›labi-
lecek. HAVELSAN yetkilileri,
kulland›klar› modemlerin ve
IP tabanl› haberleflme altya-
p›s›n›n, standart özellikler ta-
fl›d›¤›n› ve karfl› tarafta bulu-
nan bu standartlara sahip sis-
temlerle kolayl›kla haberle-
flebileceklerini belirtiyorlar.

Özgün, Türk Çözümü:
H-DTA
H-DTA, fikir olarak ortaya
at›ld›¤›nda “yap›lamaz” diye
nitelendirilen bir çal›flman›n
ürünü olarak, flu an için bile
HAVELSAN için hakl› bir gu-
rur kayna¤›. Türk Deniz Kuv-
vetlerinin ihtiyaçlar›na uygun
flekilde, eldeki imkânlar çer-
çevesinde, özgün bir Türk
çözümü olarak tasarlanan
H-DTA, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›n› gelece¤e tafl›ya-
cak proje olarak görülüyor.
Projenin baflar›s› ile ilgili en
önemli noktalardan birisi de
H-DTA’y›, platformda ve filo
seviyesinde arayüz kuraca¤›
tüm birim ve sistemleri tan›-
yan ve bunlar›n birço¤unu
kendisi gelifltirmifl bir kuru-
luflun, HAVELSAN’›n tasarl›-
yor olmas›. HAVELSAN, 
H-DTA ile ürün yelpazesinin
tam ortas›nda yer alacak, te-
mel yap›tafl›n› ortaya ç›kar-
maya haz›rlan›yor.

ÖZEL SAYI
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MSI Dergisi: METEKSAN Savunma’y›, 

simülasyon alan›nda, Türkiye’de nerede

konumland›r›yorsunuz sorusuyla 

bafllayal›m isterseniz.

Özgür CANKARA: Simülasyon Sistemle-
ri Grubu olarak flöyle do¤al bir süreç ya-
fl›yoruz: Deniz Harp Oyunu Simülasyon
Projesi (DEHOS) ve Yang›n ve Yara E¤i-
tim Simülatörü Projesi’nin her ikisinin
de son kullan›c›s› Dz.K.K.l›¤›. Bu sebeple
Dz.K.K.l›¤›n›n operasyonel süreçleri ve
beklentileri konusunda, oldukça iyi bir
bilgi birikimi ve tecrübemiz oldu. Di¤er
yandan, tasar›m ve modelleme kütüpha-
nelerine sahip olduk. Yurt d›fl›na gitti¤i-
mizde, deniz kuvvetlerine dönük bu yet-
kinliklerin, bir rekabet avantaj›na dönüfl-
tü¤ünü görebiliyoruz. Ayn› dili konuflabi-
liyoruz, operasyonel ihtiyaçlar› anlayabi-
liyoruz, beklentilere uygun çözümler or-
taya koyabiliyoruz. Sonuç olarak; Deniz
Kuvvetlerinin simülasyon ihtiyaçlar› öze-
linde, ilk akla gelen firma olmak, önce-
likli hedefimiz. Bu do¤al odaklanman›n
yaratt›¤› birikimden ihtiyaç makamlar›
faydalan›rken, bizim derinleflen uzman-
l›¤›m›z›n da çevre co¤rafyada bize katma
de¤er kataca¤›n› da düflünüyoruz.

Yapt›¤›m›z projelerin yeni olmas› sebe-
biyle önemli teknolojik avantajlar ka-
zand›k. Örne¤in; DEHOS projesinde, je-
nerik bir modelleme altyap›s› tasarlad›k
ve kulland›k. S‹MBA projesi ile ilk yerli

koflum zaman altyap› yaz›l›m›n› yazd›k.
Tüm bu kazan›mlar›n, Türkiye’deki si-
mülasyon projelerine de¤er kataca¤›n›
düflünüyoruz ve kullan›lmas› yönünde
u¤rafl›yoruz.

ÖZEL SAYI

Deniz Kuvvetlerinin 
Simülasyon Çözümü Orta¤›: 

METEKSAN Savunma
METEKSAN Savunma, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›

(Dz.K.K.l›¤›) için gerçeklefltirdi¤i iki simülasyon 

projesi ve bu alanda kazand›¤› ihracat baflar›s›

sayesinde, k›sa zamanda, deniz sistemlerine yönelik

simülatör çözümleri konusunda ana oyunculardan

biri haline geldi. METEKSAN Savunma’n›n deniz 

sistemlerine yönelik simülasyon çözümleri hakk›nda,

firman›n Operasyonlar Genel Müdür Yard›mc›s›

Özgür Cankara, Simülasyon Sistemleri Grubu

Simülasyon Yaz›l›mlar› Direktörü Orkun Zorba ve

Simülasyon Sistemleri Grubu Platform Simülatörleri

Direktörü Göksenin Tümer’den bilgi ald›k.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Soldan sa¤a: Göksenin Tümer, Orkun Zorba,
Özgür Cankara ve Ümit Bayraktar
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MSI Dergisi: Deniz simülasyonu 

alan›nda kabul süreci tamamlanan 

ilk proje DEHOS oldu. Bu proje ile 

ilgili bilgi verebilir misiniz? Projenin 

hayata geçirilmesi s›ras›nda, 

sizi en çok zorlayan k›s›m ne oldu?

Orkun ZORBA: DEHOS, içeri¤ine bak›ld›-
¤›nda, sektörde benzer örneklerine göre,
kapsam› genifl, oldukça büyük bir proje.
Deniz Kuvvetlerimizin elindeki, tüm plat-
form, silah, sensör, muhabere ve karfl›
tedbir bileflenlerinin modellendi¤i, çok
say›da farkl› tipte harp nevilerinin bir
arada oynanabildi¤i, tüm dünya denizle-
rine ait farkl› çözünürlüklerde harita ve
ortam flartlar› verilerinin yer ald›¤›, mo-
del davran›fllar›n›n operatif, stratejik ve
bazen de taktik seviyelere kadar model-
lendi¤i bir simülasyon projesi. Sistemde-
ki verilerin karmafl›kl›¤› ve büyüklü¤ü,
analiz ve raporlama yetenekleri, unsur
ve kullan›c› say›lar›, uzaktan eriflim yete-
ne¤i, yüksek seviyeli mimari uyumlulu-
¤u, JTLS (Joint Theater Level Simulation
/ Müflterek Harekât Alan› Seviyesi Simü-
lasyonu) ile birlikte çal›flabilirlik yetene¤i
ve kullan›c› dostu arayüzleri, bu projenin
benzerlerine göre avantajlar› olarak s›-
ralanabilir. Tüm bu yeteneklerin, Türk
Deniz Kuvvetleri gibi beklentileri çok yu-
kar›larda olan bir son kullan›c›yla ger-
çeklefltirilmesi, bizim için oldukça heye-
can verici idi. Özellikle projenin ilerleyen
aflamalar›nda, bir Ar-Ge projesi olmas›
itibariyle, sistem ortaya ç›kt›kça netleflen
performans hedefleri, bizi en çok zorla-
yan k›s›mlardan birisiydi. Nihayetinde
gelinen noktada, dünyadaki benzerlerine

göre, sa¤lanan avantajlar dikkate al›nd›-
¤›nda, bu zorluklarla mücadele etmifl ol-
man›n, rekabet anlam›nda bize avantaj
sa¤lad›¤›n› görebiliyoruz.

MSI Dergisi: Dünyadaki benzerlerine 

göre sa¤lanan avantajlar ile ilgili 

somut örnekler verebilir misiniz?

Orkun ZORBA: Dünyada DEHOS kadar
kapsaml› bir sistem olmad›¤›n› söyleye-
biliriz. JTLS’de deniz taraf› oldukça ha-
fif. Deniz için kulland›klar› modeller, ça-
l›flt›klar› bölgede bir alt›gen içerisinde
davran›yorlar ve örne¤in bir radar›n ça-
l›flma prensibi, o alanda hedefi gördü ya
da görmedi fleklinde gerçeklefliyor. 
DEHOS’ta, her modelin arkas›nda bir
algoritma çal›fl›yor. Her bir modelin ça-
l›flmas› sonucunda ortaya ç›kan de¤er-
ler, gerçek de¤erlere oldukça yak›n.
Ayr›ca tüm modeller, gerçek zamanl›
çal›fl›yorlar.
Bunu örnek bir senaryoda ele al›rsak:
Mavi ve k›rm›z› kuvvetler, bunlar›n plat-

formlar›, bu platformlarda bulunan alg›-
lay›c›lar, silahlar ve di¤er birleflenler
var. Bunlar›n her biri gerçek zamanl›
çal›fl›yor. Siz herhangi bir modelin, ör-
ne¤in bir radar›n davran›fl ve paramet-
relerini koflum zaman›nda de¤ifltirebili-
yorsunuz. Böylece, kullan›c›ya asl›nda
elinde olmayan bir sistemi deneme f›r-
sat› veriyorsunuz ve kullan›c›n›n, envan-
terinde olmayan sistemleri ya da yeni
konseptleri deneyebilmesine olanak
sa¤l›yorsunuz. Bu sayede sistem, gele-
cekte platformlarda yap›lacak de¤iflik-
liklere de haz›r hale geliyor.
DEHOS’un en önemli avantajlar›ndan
birisi de bir simülasyon sisteminin kul-
lan›m›nda planlama, icra ve de¤erlen-
dirme aflamalar›n›n tamam› için çözüm-
ler sunmas›, bu amaçla jenerik ve esnek
bir simülasyon altyap›s› sa¤lamas›.
Planlama aflamas›nda, harita ve ortam
flartlar› verilerinin güncellenmesine
olanak sa¤layan jenerik harita editörü;
mevcut envanter bilgileriyle birlikte, 
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yine jenerik bilgiler girilmesine olanak
sa¤layan envanter tan›mlama arac›;
analiz ve de¤erlendirme aflamas›nda
kullan›lan debrifing ve analiz raporlama
araçlar›; model ve grafiksel kullan›c›
arayüzlerinin eklenti mant›¤› ile genifl-
letilebildi¤i simülasyon altyap›s›, 
DEHOS’a kimlik kazand›ran önemli
avantajlar aras›nda say›labilir.

MSI Dergisi: Söz DEHOS’tan 

aç›lm›flken, DEHOS 2 hakk›nda 

neler söyleyebilirsiniz? DEHOS’tan 

ne gibi farklar› ve üstünlükleri olacak?

Özgür CANKARA: DEHOS, bir Ar-Ge
projesi idi. Asl›nda simülasyon dünyas›
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ciddi teknolojik
zorluklar ile u¤rafl›ld› ve afl›ld›. Di¤er
yandan, SSM ve özellikle Dz.K.K.l›¤›,
projenin envantere girecek nitelikte bir
ürün ile sonuçlanmas› için irade ortaya
koydu. METEKSAN Savunma da bu yön-
lendirmeyi benimsedi ve üstüne düflen-
leri yerine getirdi. Sonuç olarak ortaya
kararl›l›k, performans ve ifllev anlam›n-
da iyi bir ürün ortaya ç›kt›. DEHOS pro-
jesinin devam›nda, Dz.K.K.l›¤› ile 
DEHOS’a eklenebilecek yeni fonksiyon-
lar› konufluyoruz. Görünen o ki, bu yeni
kabiliyetlerin eklenmesi de asl›nda a¤›r-
l›kl› olarak bir Ar-Ge çal›flmas›n› gerek-
tiriyor. Paralelde, DEHOS çal›flmalar›
bafllad›ktan sonra gerçekleflen teknolo-
jik geliflmeleri yans›tmak aç›s›ndan da
DEHOS 2 iyi bir f›rsat olacakt›r. Kararl›-
l›k ve performans ç›tas›n› daha da yuka-
r› tafl›yacak mimari iyilefltirmeleri de
yeni proje kapsam›nda yapmay› planl›-
yoruz. DEHOS 2 ile projenin yurt d›fl›
muadillerine göre daha fonksiyonel ve
performansl› bir hale gelece¤ine inan›-
yoruz. Son olarak, bildi¤iniz gibi DEHOS,
aslen bir stratejik seviye harp oyunu si-
mülasyonudur. Ancak kullan›c› ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda baz› uygulamalar,
neredeyse taktik seviyede planlama ve
uygulamalara uygun yap›ld›. Nispeten
küçük bir efor ile DEHOS sisteminin

mevcut altyap›s› üzerinde, taktik seviye-
de simülasyonlar koflturulabilir. Hatta
stratejik ve taktik seviye planlamalar bir
arada yap›labilir ve uygulanabilir. Gö-
rüflmelerin sonucuna göre, DEHOS 2
kapsam›n›n bu yönde geniflleyebilece¤i-
ni de düflünüyoruz.
Orkun ZORBA: DEHOS 2’de, ana projeye
ilave olarak amfibi harekât, KBRN (Kim-
yasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer)
harbi, model tan›mlama arac› gibi fonk-
siyonlar eklenebilecek. Bunun d›fl›nda,
teknolojik geliflmelere paralel olarak
baz› güncelleme ve yenileme ihtiyaçlar›
da olabilecek. Sistem kullan›m›na yöne-
lik performans iyilefltirmeleri de yine bu
kapsamda gerçeklefltirilecek.

MSI Dergisi: DEHOS ve DEHOS 2

takvimleri hakk›nda bilgi verir misiniz?

Orkun ZORBA: DEHOS’ta, geçti¤imiz ay-
larda, 100 kullan›c› arkada denemeler
yaparken testlerin yap›ld›¤› zorlu bir sü-
reçle kabul faaliyetleri gerçeklefltirildi.
Son kullan›c› e¤itimleri ve birkaç mad-
demiz kald›; onlar› da büyük ihtimalle
önümüzdeki dönemde tamamlayaca¤›z
ve garanti periyodu bafllayacak. 3 y›l bo-
yunca, sistem kullan›ld›kça, beklenme-
yen bir sorun ortaya ç›karsa onlar› çöze-
ce¤iz. DEHOS 2’nin de k›sa bir zamanda
bafllamas›n› bekliyoruz. Biz projeler
aras›nda zamansal aç›dan fazla boflluk-
lar olmamas›n› istiyoruz; ama projenin
ele al›naca¤› model ile ilgili baz› belir-
sizlikler var. DEHOS 2’nin h›zl›ca hayata
geçirilmesi, sistemin yaflayan bir sistem
olmas› ve güncel teknolojilerin h›zl›ca
adapte edilmesi aç›s›ndan da önem arz
ediyor.

MSI Dergisi: METEKSAN Savunma,

DEHOS’ta, M‹LDAR’›n ard›ndan ikinci 

TÜB‹TAK 1007 projesi deneyimini yaflad›.

‹zlenimlerinizi aktarabilir misiniz?

Orkun ZORBA: TÜB‹TAK 1007 proje
deste¤i, sanayide önemli bir ihtiyac›
karfl›l›yor ve özellikle özel flirketlerin

ÖZEL SAYI

Temel DEHOS Yetenekleri

� Stratejik, operasyonel ve taktik seviye 
kullan›m

� Tüm deniz harp nevilerini oynayabilme 
(su üstü harbi, denizalt› savunma harbi, 
hava savunma harbi, may›n harbi, lojistik
harekât, vb.)

� Farkl› tipte deniz, kara ve hava unsurlar› ile
bu unsurlara ait tüm sensör, silah, muhabere
ve karfl› tedbir modelleri (yaklafl›k 
1500 civar›nda yüksek sadakat seviyeli,
özellefltirilmifl model kütüphanesi)

� Ölçeklenebilir, geniflleyebilir, 
gelifltirilebilir sistem mimarisi

� Planlama, icra ve de¤erlendirme
aflamalar›n›n tamam›nda kullan›labilecek
çeflitli araç, servis ve veriler sa¤layan
simülasyon altyap›s›

� Mevcut modellerin güncellenmesi ve 
yeni modellerin eklenmesine olanak
sa¤layan jenerik altyap›

� Senaryo tan›mlanmas› esnas›nda hiyerarfli,
harita, kuvvet, emir, kütüphane 
tan›mlanmas›na olanak sa¤layan 
senaryo planlama yetene¤i

� Eklenti tabanl›, yeni arayüzlerin eklenmesine
olanak sa¤layan, kullan›c› dostu grafiksel
kullan›c› arayüzleri

� Yeni harita verilerinin eklenmesine de 
olanak sa¤layan, esnek co¤rafi bilgi sistemi
altyap›s›

� Mevcut envanter verilerinin güncellenmesine
ve yeni envanter verileri tan›mlanmas›na
olanak sa¤layan esnek envanter 
tan›mlama arac›

� IEEE 1516 standard›na uygun yüksek seviye
mimari altyap›s›

� Otomatik angajman, karfl› tedbir ve 
planl› seyir davran›fllar›n› içeren temel yapay
zeka fonksiyonlar›

� Simülasyon kay›t ve yeniden oynatma,
debrifing, farkl› h›zlarda oynama seçenekleri

� Kapsaml› faaliyet sonu inceleme, 
analiz ve raporlama yetene¤i

� Farkl› bölgelerden güvenli olarak oyuna
kat›l›m imkân sa¤layan uzaktan eriflim
yetene¤i

� Sesli, görüntülü ve yaz›l› muhabere yetene¤i
� Tüm dünya denizlerini içeren 

say›sal haritalar ve farkl› tipte ortam 
flartlar› verileri

� NTDS ve APP-6A gibi uluslararas› 
standartlarla uyumlu taktik semboloji 
gösterimi

� JTLS ve benzeri sistemlerle birlikte
çal›flabilirlik

� Angajman, sistem kullan›m›, sensör durumu
gibi farkl› analizlere olanak sa¤layan çok
say›da farkl› raporlama seçene¤i

� Çoklu dil deste¤i
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Ar-Ge yat›r›mlar›n›n yönlendirilmesi an-
lam›nda da ciddi bir rol oynuyor. Bu ne-
denle öncelikle TÜB‹TAK’a teflekkür et-
mek laz›m. Biz DEHOS kapsam›nda,
projenin yürütülmesi ad›na, 1007 kay-
nakl› olmas› nedeniyle herhangi bir s›-
k›nt› yaflamad›k. Tam tersine, hem 
TÜB‹TAK yetkililerinin hem de proje izle-
yicilerinin projeye olumlu katk›lar› oldu.
Ancak bir öneride bulunmak gerekirse,
1007 projelerinde genel anlamda bütçe
yönetimi biraz daha esnek olabilir. Proje
bafllang›ç döneminde belirlenen altyap›
ihtiyaçlar›, teknolojinin geliflimi ile birlik-
te farkl› beklentileri gerektirebilmekte.
Bu nedenle, baz› proje kalemlerinin ve o
kalemlere ait bütçelerin, projenin ilerle-
yen safhalar›nda güncellenebilmesi, ge-
lifltirici aç›s›ndan esneklik sa¤layacakt›r.

Bahriyeliler Her Türlü 
Acil Duruma Haz›r Olacak
MSI Dergisi: Yang›n ve Yara E¤itim 

Simülatörleri Projesi’nde gelifltirdi¤iniz

simülatörleri anlat›r m›s›n›z?

Göksenin TÜMER: Bu projede iki simü-
latör var: yang›n e¤itim ve yara savun-
ma. Yang›n simülatöründe; Dz.K.K.l›¤›-
n›n su üstü ve su alt› platformlar›nda
karfl›lafl›labilecek de¤iflik yang›n tipleri-
nin, mevcut platformlar›n birebir boyut-
lu kompart›manlar›nda, propan gaz› ile
gerçekçi bir flekilde benzetimi gerçek-
lefltiriliyor. A s›n›f› adi yang›ndan, akar-

yak›t ve elektrik yang›nlar›na, hatta D s›-
n›f› metal yang›n›na kadar, çeflitli yan-
g›nlar› canland›rmak mümkün. Simüla-
törün kompart›manlar›nda, gerçekleri-
ne uygun olarak; Gür s›n›f› denizalt›,
Barbaros s›n›f› f›rkateyn ve SEA HAWK
helikopteri için farkl› yang›n senaryolar›-
m›z var. Bunun d›fl›nda, bir de temel se-
viye yang›n bölümü var. Simülatörümüz,
dünyadaki di¤er simülatörlerden farkl›
olarak tim e¤itiminin ve taktik yang›n
söndürme e¤itimlerinin yap›labilmesine
de olanak sa¤layacak. ‹lk defa yang›n
e¤itimi alacaklardan, tim seviyesinde,
çok ileri düzeye kadar e¤itim imkân› su-
naca¤›z. Yang›nlar›n çeflitleri, farkl› sön-
dürme ajanlar›n›n kullan›m›, akabinde
uygulanan elektriksel ve mekanik izo-
lasyon gibi, standart yang›n e¤itim simü-
latörlerinde bulunmayan; ama gerçek
senaryolarda karfl›lafl›lan durum ve ger-
çeklefltirilen ifllemleri de kaps›yoruz.
Yang›nla mücadelenin yan› s›ra farkl›
e¤itimleri de gerçeklefltiriyoruz. Bunla-
r›n içinde; haberleflme ve plotlama e¤iti-
mi gibi ileri düzey baflka e¤itimler var.
Bu tesisle Dz.K.K.l›¤›, yurt d›fl›ndaki ben-
zerlerinin çok üzerinde imkanlar sa¤la-
yan bir simülatör ve tesis kazanacak.

MSI Dergisi: Yara savunma taraf› ile 

ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Göksenin TÜMER: Yara savunma simü-
lasyonu, Barbaros s›n›f› f›rkateyn ben-

zetimi temel al›narak gerçeklefltirilen
bir sistem. Yap› olarak, f›rkateynin yak-
lafl›k bir kesitinin al›nmas› ile oradaki
tatl› su devrelerindeki ya da yak›t devre-
lerindeki yaralar›n, yüksek bas›nç yara-
lar›n›n ve muharebe yaralar›n›n simüle
edildi¤i bir sistem. Burada, gerek su
devreleri gerekse alabandada al›nan ya-
ralar› içeren, 50’den fazla yara türü
mevcut. Bir otomasyon sistemi ile bu
yaralar basit ya da karmafl›k olarak si-
müle edilebiliyor. Temel yara savunma-
dan, ilk s›zman›n engellenmesi, su tah-
liyesi ve yara müdahale tekniklerine ka-
dar, bunlar›n ayr› ayr› ya da bir arada uy-
gulanabildi¤i, detayl› bir simülatör. Bu
simülatörde de koordinasyon ve tim e¤i-
timleri gerçeklefltirilebilecek. 4 tane ›s-
lak kompart›man›m›z var. Su seviyesini
ve yaralar› kontrol edebiliyoruz. Ses ve
duman efektleri gibi gerçekli¤i artt›r›c›
unsurlar kullan›yoruz. 
Bu simülatörde yang›n yok; ama suni
duman ile yang›n›n etkileri de canland›-
r›lacak ve arama kurtarma e¤itimleri
için de kullan›labilecek. Ayn› zamanda
esnek bir sistem. Yaralar›n yerlerinin
de¤ifltirilmesi, yeni yaralar›n tan›mlana-
bilmesi, otomasyon sistemi ile çok say›-
da farkl› senaryonun yarat›labilmesi ve
di¤er simülatörlerden farkl› olarak, çok
detayl› bir e¤itim de¤erlendirme olana¤›
bulunuyor. Fuarlarda da bu özelli¤in
olumlu geri bildirimlerini al›yoruz.
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MSI Dergisi: Burada, personelin gerçe¤e

çok yak›n durumlar› birebir yaflad›¤›, 

çok farkl› bir simülatörden bahsediyoruz.

Personel güvenli¤i ile ilgili tedbirler 

hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Göksenin TÜMER: Simülatörün yang›n
k›sm›na yönelik tan›mlanm›fl bir tak›m
standartlar var. Biz projedeki isterler
gere¤i, Alman standartlar›n› kullan›yo-
ruz. Benzer flekilde, ABD standard› da
bulunuyor. Burada al›nm›fl çok detayl›
önemler var. Gerek yüksek s›cakl›k
için gerekse yanmam›fl gazlar›n tahli-
yesi için, standard›n gerektirdi¤i farkl›
önlemler söz konusu. Bunlar›n tama-
m›n› gerçeklefltiriyoruz. Ayr›ca tesisin
aç›lmas›ndan önce, TÜV taraf›ndan
yang›n güvenli¤i konusunda sertifiye
edilece¤iz. Personelin özel koruyucu
kuflamlar› var, onlar da proje kapsa-
m›nda tedarik ediliyor. Yara savunma
k›sm›nda ise güvenli¤i do¤rudan tarif
eden bir standart olmasa da elektrik
ve su hatlar› ile ilgili, mevcut Avrupa
Birli¤i ve Türkiye standartlar›ndaki
ekipmanlar› kullan›yoruz. Ürünleri
kullan›rken, tasar›m yaparken, ar›za
s›ras›nda kendini emniyetli bir konuma
alacak (fail safe) bir tasar›m gerçek-
lefltirdik. Baz› sistemlerin ise ar›za s›-
ras›nda devreye girecek yedekleri bu-
lunuyor. Acil durufl ile sistem elle de
durdurulabiliyor. Ayr›ca e¤itimler, sü-
rekli olarak e¤itmenler ve operatörler
taraf›ndan gözleniyor.

MSI Dergisi: Projede, METEKSAN 

Savunma ve alt yüklenicileri aras›nda 

görev paylafl›m› nas›l yap›ld›?

Göksenin TÜMER: Proje yönetimi, bi-
zim taraf›m›zdan gerçeklefltiriliyor. Ta-
sar›m sürecinde de proje grubumuz,
gereksinimlerin karfl›lanmas› ile ilgili
önemli katk›larda bulundu. Temel ta-
sar›m bizim taraf›m›zdan yap›ld›. Detay
tasar›m için ise farkl› alt yüklenicileri-
miz var. Temel tasar›m ve senaryolar›n
oluflturulmas› gibi en önemli teknik uz-
manl›¤› içeren süreçler bizim taraf›-
m›zdan gerçeklefltirildi. Yara savunma
simülatöründe kullan›lan su ile birlikte
200 tona ulaflan blo¤un yap›m› gibi ko-
nularda alt yüklenicilerle çal›fl›yoruz.
Öyle bir model gelifltirdik ki, farkl› ül-
kelerde, farkl› alt yüklenicilerle de ça-
l›flabiliriz.

MSI Dergisi: Bu projeyi hayata geçirecek

ekibi nas›l kurdunuz?

Özgür CANKARA: Burada gerçek bir
sistem entegratörü olarak hareket ettik.

Üst düzeyde tüm mimariyi tasarlay›p alt
paydafllara yapt›r›yoruz. Bu proje öze-
linde, alt parçalar› yapan bir sanayi bofl-
lu¤u kesinlikle yok.
Göksenin TÜMER: Bizim proje grubun-
da, deneyim ortalamas› 20–25 y›l aras›n-
da. Endüstriden, savunma sanayisinden,
Dz.K.K.l›¤›ndan gelen tecrübeli insanlar
var. Çok farkl› disiplinlerin bir araya gel-
di¤i çok iddial› bir projeden bahsediyoruz.
‹nflaat boyutu bile var. METEKSAN Sa-
vunma’n›n da çal›fl›lmak istenen bir flir-
ket oldu¤unu, do¤ru kiflileri bulmada bu-
nun da katk›s› oldu¤unu söylemeliyim.

MSI Dergisi: Projedeki son durum 

hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Göksenin TÜMER: Yang›n ve Yara E¤i-
tim Simülatörü projesi, yaklafl›k 10.000
metrekare inflaat› da bar›nd›ran, büyük
ve karmafl›k bir proje. Projemiz, gerek
Yang›n E¤itim Simülatörü gerekse Yara
Savunma E¤itim Simülatörü bölümle-
riyle özel ve farkl› inflaat teknikleri ge-
rektiriyor. Di¤er simülatör projelerin-
den farkl› olarak, inflaat ve simülatör bi-
leflenleri iç içe ve belli bir aflamadan

sonra, inflaat ve entegrasyonun birlikte
yap›lmas› gerekiyor. Eylül sonlar›na
do¤ru, kaba inflaat› bitirmeyi ve bu ta-
rihten sonra inflaat ve entegrasyon fa-
aliyetlerini bir arada yürütmeyi hedefli-
yoruz. fiu ana kadar, simülatör bileflen-
lerine iliflkin çok baflar›l› bir tasar›m sü-
recini geride b›rakt›k ve üretim faaliyet-
lerine bafllad›k. Bu y›l›n fiubat ay›nda
bafllayan inflaat aflamas› ile son aflama-
ya da bafllam›flt›k; on iki ayl›k iddial› bir
inflaat takvimini takip eden iki ayl›k sü-
reyi de nihai entegrasyon, testler ve ka-
bulleri de içine alacak flekilde planlad›k.
2013 y›l›n›n Nisan ay›nda, Dz.K.K.l›¤›na
teslimat› gerçeklefltirmek üzere büyük
bir titizlikle çal›fl›yoruz.

MSI Dergisi: Projede biraz gecikme 

var bildi¤imiz kadar› ile. Bu konuda 

ne söylemek istersiniz?

Göksenin TÜMER: Gecikme, inflaat›n
yap›laca¤› alan›n imar plan›nda yafla-
nan, beklenmeyen sorunlardan kaynak-
lan›yor. Bizim kontrolümüzde olmayan,
bizden kaynaklanmayan bir konu. Proje
takviminde bir güncelleme yap›ld› ve
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güncel takvim üzerinde bir gecikme de
söz konusu de¤il. Sözleflmede 18 ay 
olarak planlanan inflaat sürecine, fiubat
ay›nda, 12 ayda tamamlanacak flekilde,
iddial› bir takvimle bafllad›k. Teslimat
tarihi aç›s›ndan bir gecikme olmamas›-
n›; simülatörleri 2013 y›l›n›n Nisan ay›n-
da, planland›¤› flekilde Dz.K.K.l›¤›na
teslim etmeyi hedefliyoruz.

Umman’›n Kap›lar›n› 
METEKSAN Savunma Açt›
MSI Dergisi: Geçti¤imiz aylarda, 

Yara E¤itim Simülatörü cephesinden 

bir de ihracat haberi geldi. Bu konuda

bilgi alabilir miyiz?

Özgür CANKARA: Umman Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤› ile yak›n zamanda,
bir Yara Savunma Simülatörü’nün kuru-
lumunu içeren bir sözleflme imzalad›k.
Bu proje, ayn› zamanda, METEKSAN Sa-
vunma’n›n ilk ihracat› da oldu. Geçmifle
dönüp bakt›¤›m›zda, bu projenin flirket ta-
rihinde önemli bir dönüm noktas› olarak
görülece¤ine inan›yorum. METEKSAN
Savunma için, Türkiye liglerinin d›fl›na ç›-
k›p, Dünya ligine girdi diye bakabilirsiniz.
Projeyi uluslararas› rekabet alt›nda ve en
önemlisi de ucuz oldu¤umuz için de¤il,
tasar›m›m›z ve teknolojimiz tercih edildi-
¤i için ald›k. Bildi¤imiz kadar›yla bu proje,
Türk Savunma Sanayisi’nin de Umman’a
yapt›¤› ilk ihracat sözleflmesi. Bu anlam-
da da önemli bir sorumluluk üstlenmifl
olduk. Bir temsil görevi ald›k. Projenin,
çevre co¤rafyadaki f›rsatlar aç›s›ndan da
önemli bir referans olaca¤› bilinci ile çok

titiz bir ön çal›flma yapt›k. Umman’daki
projemizin 16 ay sürmesini ve 2013 y›l›
sonunda tamamlanmas›n› planl›yoruz.

MSI Dergisi: Bu ihracat baflar›s›n›n 

hikâyesini sizlerden dinleyebilir miyiz?

Göksenin TÜMER: Süreç 2010 y›l›n›n
fiubat ay›nda, telefonla yap›lan bir ön
görüflme ile bafllad›. Basit bir teknik çö-
züm doküman› gönderildi. 2010 y›l›n›n
Kas›m ay›nda da sunum yapmaya gittik.
Teknik personelin yan› s›ra lojistik, sat›n
alma gibi farkl› bölümlerden subaylar›n
da oldu¤u bir toplant›da, kendimizi ve
ürünü tan›tt›k. O s›rada ürün haz›r ol-
mad›¤› için, animasyonla gösterim yap-
t›k. Sunumlar›m›z güzel haz›rlanm›flt›.
Orada çok iyi bir teknik çözüm ve sunum
oldu¤u konusunda geri bildirim ve te-
flekkür ald›k. 2011 y›l›n›n ortalar›na

do¤ru, ihale daveti geldi. Davet edilen
firmalar aras›nda; ‹ngiltere, Malezya,
Almanya, Norveç ve Hindistan’dan da
firmalar vard›. 2011 y›l› içinde sürdürü-
len gerek yerinde incelemeler gerekse
ara temaslar s›ras›nda, teknik dokü-
mantasyonu ve bilgileri detayl› bir flekil-
de sunduk. Daha sonra, teknik de¤er-
lendirme süreci yafland›. Soru-cevap
oturumlar› oldu. Di¤er firmalar›nki bir-
kaç gün sürmesine ra¤men, bizimki ya-
r›m gün gibi k›sa bir sürede tamamlan-
d›. Teslim etti¤imiz dokümanlar çok ay-
r›nt›l› idi, soracak pek bir fley bulama-
d›klar›n› ifade ettiler. Üretimle ilgi bir-
kaç konuyu sordular sadece. Sonras›n-
da, en son ve en iyi teklif süreci yafland›.
Teklif vermemizden sonra da Haziran
ay›nda olumlu cevab› ald›k. Umman’da-
ki ilk proje olmas› nedeni ile Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) da bu konu-
ya özel bir önem verdi.
Özgür CANKARA: ‹letmek istedi¤imiz
birkaç izlenimimiz var. Belki di¤er fir-
malara da faydas› olabilir. Birinci gözle-
mimiz, ilk temastaki izlenim çok önemli.
Bunu ilk proje sunumlar›n›z›n ve verdi¤i-
niz teklif dosyas›n›n düzeni ve detay›yla
gösteriyorsunuz. Genelde bu tür payla-
fl›mlarda, bilgi birikimini ortaya koyma
aflamas›nda farkl› yaklafl›mlar var. Baz›-
lar› ketum davran›p, daha sonra bilgile-
rini aç›yor. Biz ilk günden bilgilerimizi
açt›k. Ne kadar istekli oldu¤umuzu ve
bilgi birikimimizi ilk günden gösterdik.
Bizim teklif dosyam›z, en detayl› dosya
olarak görülmüfl. SSM her aflamada ko-
nuya ne kadar önem verdi¤ini gösterdi.
Biz projemizin, di¤er araç ve mühimmat
projeleri yan›nda, tutar olarak küçük
kald›¤›n› düflünüyorduk; ama SSM en
ufak miktarl› ihracat projelerine bile ay-
n› önemi verdi¤ini gösterdi. Resmi te-
maslarda hep gündemde yer ald›k.
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MSI Dergisi: ‹haleyi, Türkiye’de sistemi

teslim etmeden kazanma baflar›s›n› da

gösterdiniz…

Göksenin TÜMER: ‹hale dokümanlar›n-
da, hangi ülkede çal›fl›yor sorusu vard›.
Biz de henüz kullanan olmad›¤›n›, bölge-
nin en büyük deniz kuvvetlerine, yang›n›
da içeren daha kapsaml› bir sistemi ha-
z›rlamakta oldu¤umuzu söyledik. Tabii ki
süreci dokümantasyon, sunumlar, ziya-
retlerle destekledik. Dz.K.K.l›¤›n›n bura-
da en büyük katk›s›, projenin gereksi-
nimlerini çok güzel oluflturmufl olmas›.
Bu da bize, flu anda dünyadaki en iyi si-
mülatörleri tasarlama ve üretme f›rsat›-
n› sa¤lad› ve bizi birkaç ad›m öne geçirdi.
Özgür CANKARA: Süreç s›ras›nda bir
teknik toplant›ya kat›ld›k. fiunu niye böy-
le yapt›n›z, bunu niye böyle yapt›n›z gibi
sorularla karfl›laflt›k. Biz “Dz.K.K.l›¤›
böyle istedi” dedik; ama o s›rada anlad›k
ki onun arkas›nda bir düflünce sistema-
ti¤i var. Dz.K.K.l›¤› gibi bir kullan›c›ya
sistem gelifltirmenin avantaj›n› yaflad›k.

MSI Dergisi: Umman ve Türkiye’deki 

tedarik süreçleri aras›nda nas›l 

farkl›l›klar vard›?

Göksenin TÜMER: Öncelikle bizim al›flt›-
¤›m›z SSM süreçlerinden farkl› bir süreç
yaflad›k. Bizim için en büyük fark, teknik
isterlerin, çok da detaya girmeden, ana
ve kritik bafll›klar alt›nda verilmesi idi. Bu
sayede, belli kal›plara s›¤mak zorunda
kalmadan, kendi çözümümüzün avantaj-
lar›n› daha iyi sunabildik. ‹hale makam›,
farkl› isteklilerden toplad›¤› teknik çö-
zümleri, kullan›c› ile ayr› ayr› de¤erlendi-
rerek en uygun çözümü belirledi. Bu sa-
yede, teknik olarak üstün olan tasar›m›-
m›z öne ç›kt›; ihale sonucu, en iyi fiyata
göre de¤il en iyi çözüme göre belirlendi.

MSI Dergisi: ‹haleye kat›lan çözümler

aras›nda ne gibi farkl›l›klar vard›?

Göksenin TÜMER: Hindistan ve Malezya
ürünleri, a¤›rl›kl› olarak, bu tür simüla-
törlerin ilk ç›k›fl yeri olan ‹ngiltere’deki
e¤itim merkezinden esinlenerek tasar-
lanm›flt›. Bu yüzden, daha eski ürünler-
di. Biz yeni yapt›¤›m›z için, daha güncel
gereksinimlerimiz vard›. Gerek esneklik
gerekse e¤itim senaryolar› çeflitlili¤i aç›-
s›ndan, biz teknolojiyi çok daha iyi kul-
land›k. En büyük fark da e¤itim de¤er-
lendirme sürecinde, her bir personel
için detayl› de¤erlendirme yapabilmesi
ve geçmifl e¤itimlerle karfl›laflt›rabilme-
si oldu. Çok ensek bir yaz›l›mla sonsuz
diyebilece¤im alternatifler sunuyoruz.
E¤itim gören personelin, hep ayn› nokta-

larda, ayn› yaralarla karfl›laflarak e¤itimi
bir al›flkanl›k olarak görmemesi için,
farkl› yerlerde yaralar olmas›n› sa¤laya-
biliyoruz. Hareket sistemlerimiz, rakip-
lerimize göre daha yüksek çözünürlü¤e
ve daha hassas bir mekanizmaya sahip.
Oransal kontrollü, tam otomasyona sa-
hip bir sistem. Çok k›sa tepki süresi ile
hareket edebiliyor. Acil durumlarda, 60
saniye civar›nda su tahliyesi ve duman
tahliyesi yap›labiliyor. Bu aç›lardan ba-
k›ld›¤›nda, bizim ürünümüzün daha gü-
venli oldu¤unu da söyleyebiliriz.

MSI Dergisi: Türkiye ve Umman’a 

teslim edilecek simülatörler aras›nda 

ne gibi farkl›l›klar var?

Göksenin TÜMER: Temel olarak, meka-
nik boyutlar hemen hemen ayn› olmak-
la birlikte, kompart›manlar farkl›. Biz
burada Barbaros s›n›f› bir f›rkateynin
kesitini al›yoruz; Umman’da ise önü-
müzdeki günlerde belli olacak bir plat-
forma göre benzetim gerçeklefltirile-
cek. Kaportalar, merdiven ve iskeleleri
de¤ifltirerek platforma uyumu sa¤laya-
biliyoruz. Temel tasar›m ayn› kal›yor.
Yara konfigürasyonlar› farkl›; ama e¤i-
timin temel nitelikleri ayn›.

MSI Dergisi: Umman’daki ihracat 

baflar›s›n› yakalayan METEKSAN 

Savunma ekibinin ihracat tecrübesi 

ne kadard›?

Göksenin TÜMER: Ekip olarak savunma
alan›nda ihracat tecrübemiz yoktu; bi-
zim için de ilk oldu. D›fl ticaret konusun-
da benim geçmiflten gelen baz› tecrübe-
lerim vard› sadece.

MSI Dergisi: Yang›n ve Yara Savunma

E¤itim Simülatörü gibi, donan›m k›sm›

a¤›rl›kl› olan ürünlerinizin ömür devri 

faaliyetleri konusundaki yaklafl›m›n›z›

özetleyebilir misiniz?

Göksenin TÜMER: METEKSAN Savunma
Simülasyon Sistemleri Grubu içerisinde,

bir entegre lojistik destek ekibimiz mev-
cut. Yap›lanmam›z›n; teslimat sonras›
bak›m, onar›m, iflletme, yedek parça,
modernizasyon gibi konularda, müflteri
istekleri do¤rultusunda desteklenebilir-
li¤e cevap verecek flekilde olmas›na özen
gösterdik. Ayr›ca, alt yüklenicilerimizi de
bu faaliyetlerin bir parças› olarak görü-
yor ve seçimlerimizi titizlikle yap›yoruz.
Umman projemizin teslimat› sonras›nda,
5 ve 10 y›ll›k, uzun dönemli bir lojistik
destek anlaflmas›na yönelik ön görüfl-
melerimiz halen sürüyor. Türkiye’de de
benzer bir modelde çal›flmak istiyoruz.

METEKSAN Savunma 
Gelece¤e Bak›yor
MSI Dergisi: Biraz da METEKSAN 

Savunma’n›n simülasyon çözümleri 

alan›ndaki stratejisi ve yaklafl›mlar›na

de¤inecek olursak, öncelikle, deniz 

simülasyonlar› alan›na yönelmeye 

nas›l karar verdiniz?

Özgür CANKARA: Asl›nda bir sürü fley
üst üste geldi. Biliyorsunuz, METEKSAN
Savunma çok yeni bir flirket. Ama kuru-
lurken, holding bünyesindeki biliflim
flirketlerinin üzerine kuruldu. Kuruldu-
¤u zaman, savunma sanayisinde h›zl›ca

geliflebilece¤i alanlardan birisi de simü-
lasyondu. Önceki flirketlerin takip etti¤i
savunma projeleri zaten vard›.
Orkun ZORBA: Mümkün oldu¤unca, bafl-
ka oyuncular›n e¤ilmek istemedi¤i, mü-
hendislik birikimlerimizi de¤erlendirebi-
lece¤imiz, teknolojik içeri¤i yo¤un konu-
lara girmeye çal›fl›yoruz. Dünyada e¤itim
ve simülasyon sistemleri; platform, silah
ve sensör tedariklerine paralel gelifltiri-
len, kullan›c› için kritik kabul edilen tek-
noloji alanlar›ndan birisi olmas›na ra¤-
men, ülkemizde henüz o ilgiyi bulabilmifl
de¤il. Dolay›s›yla flimdilik simülasyon
alan›, herkesin ifltah›n› kabartan bir yat›-
r›m alan› de¤il maalesef. Asl›nda biz bi-
raz da cesaret gösterdik. Özellikle harp
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oyunu simülasyonu odakl› simülasyon
yaz›l›mlar› ve platform simülatörleri ala-
n›nda, ülkemizde önemli bir konumda ol-
may› hedefliyoruz. Bundan sonras› için,
bu iki üründen yola ç›karak, Dz.K.K.l›¤›
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya devam ederken,
paralelde, gelifltirdi¤imiz ürün ve çözüm-
lerin, uluslararas› alanda da tercih edil-
mesi için çal›flmalar yapmay› planl›yoruz.

MSI Dergisi: Türkiye’de hedefledi¤iniz 

di¤er projeler hangileri?

Orkun ZORBA: Mevcut yetenek ve altya-
p›lar›m›z›n, simülasyon yaz›l›mlar› ala-
n›nda, baflta harp oyunu simülasyonlar›
olmak üzere, her türlü askeri simülasyon
projesinde bize teknik çözüm ve maliyet
etkinlik avantaj› sa¤layaca¤›n› düflünüyo-
ruz. Bu amaçla Taktik Harekât Simülas-
yonu, Müflterek Harekat Simülasyonu,
Gemi Muharebe Etkinlik De¤erlendirme
Simülasyonu gibi projelere öncelikli ola-
rak haz›rlan›yoruz. Bunlar›n d›fl›nda, 
DEHOS’un, hava ve kara birliklerinin ihti-
yaçlar›n› karfl›layabilecek versiyonunu
gelifltirebilece¤imizi; yine DEHOS içinden
türetilebilecek amfibi, lojistik, may›n,
elektronik harp gibi farkl› türde taktik si-
mülasyon yaz›l›mlar›n›n projelendirilme-
si durumunda, elimizdeki altyap›lar› de-
¤erlendirebilece¤imizi düflünüyoruz. Ye-
teneklerimizi bir ürün hatt› mant›¤› ile
de¤erlendirip, üç boyutlu görsellefltirme
ve otonom davran›fllar gibi ilave yetenek-
lerle Türkiye’de farkl› türde simülasyon
ihtiyaçlar›na yan›t verebiliriz.
Göksenin TÜMER: Simülasyon Sistem-
leri Grubu’nun devam eden projeleri ile
grup olarak yaz›l›mdan inflaata kadar ge-
nifl bir alanda anahtar teslim çözüm su-
nabilecek kabiliyetteyiz ve sunmaktay›z.
Bu birikim ve alt yap› ile öncelikli olarak
Dz.K.K.l›¤›n›n tüm simülasyon projeleri,
do¤al olarak ilgi alan›m›za giriyor ve bu
projelerde görev almay› hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Di¤er yurt d›fl› çal›flmalar›n›z

hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Özgür CANKARA: Yurt d›fl›nda baflar›l›
olmak, kesinlikle odaklanma gerektiri-
yor. Bu odaklanma için, kendi ad›m›za
birkaç sebeple do¤ru zaman oldu¤unu
düflünüyoruz. Birincisi, bugün itibariyle
hem Yara Savunma E¤itim Simülatörü
için hem de DEHOS aç›s›ndan, projeleri
yeni yapm›fl olman›n getirdi¤i teknolojik
avantajlara sahibiz. ‹kincisi, projelerimi-
zin gereksinimlerini flekillendiren
Dz.K.K.l›¤›, çevre co¤rafyada örnek al›-
nan, çok önemli bir güç. Ürünlerinizin
Türk Deniz Kuvvetleri taraf›ndan kullan›-
l›yor olmas›, yabanc› deniz kuvvetleri ta-
raf›ndan önemli bir referans olarak ka-
bul ediliyor. Üçüncü sebep ise bugün
çevre co¤rafyada, Türkiye lehine esen ol-
dukça kuvvetli bir politik rüzgâr olmas›.
Türk firmalar›, art›k daha fazla de¤er gö-
rüyor ve destek buluyor. Bu f›rsat› ticari
bir baflar›ya dönüfltürmek için, a¤›rl›kl›
olarak yurt d›fl› f›rsatlara odaklanm›fl bir
ifl gelifltirme yap›lanmas› kurduk. Yo¤un
bir flekilde yurt d›fl›nda zaman geçirecek
flekilde, personel ve bütçe kayna¤› ay›r-
d›k. Öncelikle hedefledi¤imiz ülkelerde,
bizi do¤ru temsil edecek, kader birli¤i ya-
pacak firmalar da ar›yoruz. Temsilcilik
türünde ifl birliklerinden çok, projelere
yerel katk› sa¤layacak stratejik ifl ortak-

lar›na yo¤unlafl›yoruz. Hem müflterilerin
hem de rekabetin nabz›n› do¤ru ve yak›n-
dan tutmak ad›na, sürekli yerel pazarda
olan bir yap›lanmam›z olacak. Umman
projesi çerçevesinde oluflturaca¤›m›z ye-
rel METEKSAN Savunma ofisimizden de
çevre co¤rafyada f›rsatlar›n takibi anla-
m›nda yo¤un olarak faydalanmay› düflü-
nüyoruz. Halen Katar ve Malezya’da s›-
cak f›rsatlar› takip ediyoruz. Verdi¤imiz
tekliflerin, 2013 y›l› içinde sözleflmeye
dönmesini sa¤lamak arzusunday›z. Bu-
nun d›fl›nda, Suudi Arabistan, Pakistan ve
Brunei Sultanl›¤› gibi ülkelerde de ciddi
ihtiyaçlar tespit ettik ve temaslar kurduk.
Geliflmelere bakarak, orta vadede yönü-
müzü bat›ya da çevirebiliriz. Sahip oldu-
¤umuz ürünlerin, teknoloji avantajlar›
sayesinde, Avrupa ülkeleri ve Amerika
k›tas›nda da müflteri bulabilece¤ini dü-
flünüyoruz. Ayr›ca, DEHOS’un aktif ola-
rak kullan›lmaya bafllanmas› ve Yang›n
ve Yara Savunma E¤itim Simülatö-
rü’nün ifller hale gelmesinin ard›ndan,
yabanc› ülke heyetlerinin temaslar› s›-
ras›nda, sistemlerin tan›t›m›n›n da do-
layl› olarak yap›laca¤›n› ve bunun yeni
f›rsatlar yaratabilece¤ini umuyoruz.

MSI Dergisi: Simülasyon, sivil 

sistemlerle askeri sistemlerin paralel

olarak geliflti¤i bir alan. Sivil sektöre 

aç›l›mlar yapmay› düflünüyor musunuz?

Yang›n ve yara savunma simülatörlerinin,

sivil savunma amaçl› kullan›mlar› da

gündeminizde var m›?

Orkun ZORBA: Simülasyon teknolojile-
rindeki geliflmelerin, sivil ve askeri sis-
temlerde paralel bir flekilde ilerledi¤i
do¤ru. Ancak askeri proje gelifltirme
mant›¤› ile gelifltirilen proje ve sistem-
leri sivil sektöre uygulamak, pratikte
her zaman mümkün ve maliyet etkin ol-
mayabiliyor. Çünkü sektörlerin dina-
mikleri farkl› ve bir ürünü askerilefltir-
mek için gösterdi¤iniz ilave çaban›n ma-
liyete ve ortaya ç›kan ürüne etkilerini si-
mülasyon alan›nda da görebiliyorsunuz.
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Ancak buna ra¤men, zaman zaman ge-
lifltirmekte oldu¤umuz ürünlerle sivil
sektörün ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
neler yapabiliriz diye bizler de de¤erlen-
dirmelerde bulunuyoruz. Bu amaçla
özellikle görsellik a¤›rl›kl› birkaç hedef
projemiz var. E¤er odakland›¤›m›z as-
keri simülasyon alan›nda olumsuz bir
yans›mas›n› görmez isek önümüzdeki
günlerde sivil alanlarda da birtak›m aç›-
l›mlar gerçeklefltirebiliriz.
Göksenin TÜMER: Özellikle yang›n e¤i-
tim simülatörlerine, sivil uygulamalarda
da ihtiyaç duyuluyor. Uluslararas› geçer-
li yang›n e¤itimlerinin, belli standartlar
dâhilinde yap›lmas› gerekiyor. Petrokim-
ya, gemicilik ve havac›l›k alanlar›nda ak-
redite e¤itimlerin yap›lmas› ihtiyac› do-
¤uyor. Belediyelere ba¤l› itfaiye persone-
linin e¤itimlerinin simülatör ortam›nda
yap›lmas›, geliflmifl ülkelerde yayg›nl›¤›n›
artan bir uygulama. Standart e¤itim ver-

me gereksinimi yan›nda bir di¤er faktör
de çevreyle dost, maliyet etkin yang›n
e¤itimi vermek. Önümüzdeki y›llarda,
çevre korumaya yönelik hassasiyetin art-
mas› ve yasal düzenlemelerle konvansi-
yonel yang›n e¤itimi merkezleri, yerleri-
ni, bizim gerçeklefltirmekte oldu¤umuz
tipte modern yang›n e¤itim merkezlerine
b›rakacak. Bu nedenlerle özellikle sivil
yang›n e¤itim simülatörleri de gündemi-
mizdeki yerini koruyor. Yara Savunma
E¤itim Simülatörü için ise durum farkl›.
fiu anda, sivil alanda yara savunma e¤iti-
minin zorunlu olmamas› nedeniyle bu
ürünümüz için sivil potansiyel -flimdilik-
bulunmamakta. Yine de ‹talya’daki Costa
Concordia kazas› gibi olaylar›n, asl›nda
sivil alanda da böyle bir e¤itimin gerekli-
li¤ini gösterdi¤ini vurgulamak isterim.
Özgür CANKARA: Özellikle yara savun-
ma simülatörlerinin sivil uygulamala-

r›nda, fizibilite önem kazan›yor. Böyle
bir simülatörün kullan›lmas›n› gerekli
k›lacak akredite e¤itimlerin, düzenleme
yolu ile zorunlu olmas› gerekiyor. Bu
konuda, geçen sene bir çal›flma yapt›k.
O çal›flmada gördük ki gemi adam› say›-
s› ile bu e¤itimi almak isteyenler aras›n-
da anlaml› bir orant› yok.

MSI Dergisi: Simülasyon projeleri ile 

ilgili teknik gereksinimlere bakt›¤›m›zda,

bu projelerin, uyumlulu¤un sa¤lanmas›

için belli standartlara göre yap›ld›¤›n› 

görüyoruz. Bu standartlara uyum, 

simülatörler aras›nda, günlük 

bilgisayarlardan al›fl›k oldu¤umuz

“tak ve çal›flt›r” fleklinde bir birlikte 

çal›flabilirlik sa¤l›yor mu?

Orkun ZORBA: Entegrasyon ve birlikte
çal›flabilirlik konusunda, baz› standart
ve teknolojilerin bu ifli otomatik yapt›¤›
fleklinde yanl›fl bilgiler var. Örne¤in HLA

(High Level Architecture / Yüksek Seviye
Mimari) uyumlulu¤u, simülatörlerin en-
tegrasyonunu ve birlikte çal›flabilirli¤ini
otomatik olarak sa¤lam›yor; sadece bu
konuda bir altyap› oluflturuyor. Bu amaç-
la nesne modellerinin uyumland›r›lmas›,
veri tiplerinin efllenmesi gibi, entegre
edilecek sistemlerde yap›lmas› gereken
bir tak›m ek çal›flmalar var. Türkiye’de
halen kullan›mda olan simülasyon sis-
temlerinin say›s›, iki elin parmaklar›n›
geçmiyor. Bunlar›n birlikte çal›flabilirli¤i-
nin sa¤lanmas› için de yap›lmas› gereken
çal›flmalar var. HLA, ulusal anlamda, ko-
nuflulan, bilinen ve akademik olarak çal›-
fl›lan bir konu olmas›na ra¤men, ürüne
yönelik fazla bir çal›flma yok. Biz de bu
bofllu¤u fark ederek ve TÜB‹TAK 
TEYDEB deste¤i de alarak, 2 y›lda k›s›tl›
kaynaklarla, ad›na S‹MBA dedi¤imiz mil-
li bir HLA RTI (Run Time Infrastructure /

Koflum Zaman Altyap›s›) yaz›l›m› gelifltir-
dik. Bu, bugün dünyada sat›lan HLA RTI
yaz›l›mlar› ile performans anlam›nda ya-
r›flabilecek bir ürün olarak ortaya ç›kt›.
DEHOS’ta bu altyap›y› kullanarak 
DEHOS’u baflka bir simülasyon sistemi
ile birlikte çal›flt›rd›k. Bu tür entegras-
yonlarda do¤rudan kullan›labilecek milli
bir RTI yaz›l›m›na flu anda sahibiz. Bunun
yayg›n kullan›m› için tan›t›m çal›flmalar›-
na da yak›nda bafllayaca¤›z.
Birlikte çal›flabilirlik konusunda dün-
yadaki geliflmelere bakt›¤›m›zda, si-
mülasyon sistemleri ile birlikte komu-
ta kontrol sistemleri ve di¤er gerçek
sistemlerin de entegre edildi¤ini, bü-
yük veri miktarlar›n›n karfl›l›kl› olarak
paylafl›ld›¤›n› ve tatbikat ve denemele-
rin bu tür entegre sistemlerde yap›l-
maya bafllad›¤›n› görüyoruz. Bu amaç-
la ülkemizde de bu tür çal›flmalar›n
bafllat›lmas›n› ve birlikte çal›flabilirlik
alan›nda oluflmaya bafllayan birikimle-
rin bu anlamda de¤erlendirilmesini
ümit ediyoruz.

MSI Dergisi: Son olarak, simülasyon 

alan›ndaki akademik çal›flmalar›n›z 

ve simülasyon ekibinizde yüksek lisans /

doktora yapm›fl ve yapmakta olan çal›flan

say›n›z hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Orkun ZORBA: Simülasyon alan›nda
Türkiye’deki akademik çal›flmalar, ben-
zer di¤er alanlara göre biraz daha az.
Çal›flt›¤›m›z alanlarda, hem ülkemizdeki
hem de uluslararas› alandaki akademik
çal›flmalar› takip etmeye, akademik et-
kinliklere faal olarak kat›lmaya özen
gösteriyoruz. Bilkent, Orta Do¤u Teknik,
Hacettepe, Ankara ve Çankaya üniversi-
telerinde, bu alanlarda çal›flan hocalar›-
m›zla irtibatlar›m›z var. USMOS ve 
SAVTEK gibi ulusal konferanslarda ya-
y›nlar›m›z var. Uluslararas› alanda ise
SISO ve IEEE gibi kurulufllar›n düzenle-
di¤i konferanslara, ITEC, I/ITSEC, DSA,
DIMDEX gibi fuar ve konferanslara ak-
tif olarak kat›l›yoruz, bildiriler yay›nl›-
yoruz. Simülasyon Sistemleri Grubu
içinde yaklafl›k 30 kifli olan mühendis-
lik ekibimizin, yar›s›ndan fazlas› lisan-
süstü çal›flmalar yapmakta veya ta-
mamlam›fl durumda. Personelimizi,
akademik çal›flmalar›nda, bizim ilgi
alan›m›zdaki konulara e¤ilmeleri için
mümkün oldu¤unca yönlendirmeye ça-
l›fl›yoruz.

METEKSAN Savunma yetkililerine, vermifl
olduklar› bilgiler için, okuyucular›m›z
ad›na teflekkür ediyoruz.

ÖZEL SAYI
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Ankara merkezli olmak-
la birlikte, ‹stanbul
Pendik’te 650 m2 kulla-

n›m alan›na sahip bir ofis bi-
nas› bulunan STM, burada,
35’i gemi infla, makine ve
elektrik mühendisi olmak
üzere, toplam 52 kiflilik bir
kadro ile çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor. Artan deniz projeleri ile
birlikte kadrosunu da genifl-
leten STM, bu makalenin de-
vam›nda s›ralanan projeler-
de, müflteri memnuniyetini
sa¤lamak için çal›flmalar›na
ara vermeden devam ediyor.

M‹LGEM’e 
Tasar›m Deste¤i
M‹LGEM projesinde, Savun-
ma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) taraf›ndan yürütülen
ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n per-
formans ve takvim sorumlu-
lu¤unda ele al›nan TCG 
HEYBEL‹ADA ve BÜYÜKADA
korvetlerinin inflas› kapsa-
m›nda STM, tasar›m hizmet-
leri ile platform infla ve dona-
t›m malzeme ve hizmetleri-
nin tedarik faaliyetlerinin so-
rumlulu¤unu üstlendi. 
M‹LGEM’in devam› olan 
M‹LGEM-S projesinde de gö-
rev alacak olan STM, SSM ta-
raf›ndan Platform Dizayn Alt
Yüklenicisi olarak belirlendi.

STM, M‹LGEM-S projesi
kapsam›nda, platform ve
ana tahrik sistemi entegras-
yonu da dahil, platform en-
tegrasyon tasar›m› ile ilgili
tüm faaliyetlerden sorumlu
olacak.

Yeni Tip 
Denizalt› Projesi’nde 
Kritik Görevler
SSM taraf›ndan yürütülen
Yeni Tip Denizalt› Projesi
kapsam›nda, havadan ba-
¤›ms›z tahrik sistemine 

ÖZEL SAYI

Deniz Projelerinde 
STM ‹mzas›
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.fi. (STM),
organizasyonunda yer alan Deniz Projeleri Direktörlü¤ü
bünyesinde, su üstü gemilerin ve denizalt›lar›n infla ve 
modernizasyonu projelerinde, harekât ihtiyac›n›n 
tan›mlanmas›ndan geminin teslimine kadar olan; tasar›m,
planlama ve proje yönetimi, tedarik, montaj, entegrasyon,
infla, test ve tecrübeleri kapsayan süreçlerde faaliyet 
gösterebilecek nitelikte bir kadroyu bir araya getirdi. 
Bu kadro ile STM, Türkiye ve ihracat pazarlar›na yönelik 
bir dizi projede görev al›yor.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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sahip Tip 214 s›n›f› 6 adet
denizalt›, önümüzdeki 11 y›l-
l›k süre içinde, Dz.K.K.l›¤›
Gölcük Tersanesi Komutan-
l›¤›nda infla edilecek. STM,
14 Aral›k 2009 tarihinde
HDW-MFI ortak giriflimi ile
alt yüklenicilik sözleflmesi
imzalayarak bu projede de
görev ald›.

Türkiye için tarihi niteli¤e
sahip bu çok önemli askeri
projede STM’nin üstlendi¤i
çeflitli görevler aras›nda,
Gölcük Tersanesi’nin ve Ba-
tarya Fabrikas›’n›n altyap›s›-
n›n gelifltirilmesi; tasar›m,
mühendislik ve sistem en-
tegrasyon faaliyetlerine ka-
t›l›m; HDW firmas›na proje
yönetimi deste¤i sa¤lanma-
s›; Gölcük Tersanesi’ne ihti-
yaç oldu¤unda destek sa¤-
lanmas›; yaklafl›k 18.000 ka-
lem malzemenin yerlilefltir-
mesi; entegre lojistik destek
(ELD) dokümantasyon ve
hizmetlerinin temini; proje-
de yerli katk›n›n artt›r›lmas›;
denizalt› mukavim olmayan
tekne bloklar›n›n ve denizal-
t› kompozit üstyap›s› gibi ba-
z› GRP (glass-reinforced
plastic / cam takviyeli plas-
tik) birimlerin yurt içinde
imal ettirilmesi yer al›yor.
STM’nin, projenin fiilen bafl-
lad›¤› 2011 y›l› Haziran ay›n-
dan bu yana, yukarda bahse-
dilen konularda artan oran-
da katk›s› devam ediyor.
Hedeflerini bu projenin öte-
sini de kapsayacak flekilde
ortaya koyan STM, 11 y›l so-

nunda proje tamamland›-
¤›nda, denizalt› platformu-
na ve özellikle de moderni-
zasyonuna yönelik; tasar›m,
mühendislik ve entegras-
yon konular›nda teknolojik
birikim ve kabiliyet kazan›-
m›n› ve projede hedeflenen
yerli katk› oran›n›n sa¤lan-
mas›n› amaçl›yor.

Ay S›n›f› Denizalt›lara
Gençlik Afl›s›
Ay S›n›f› Denizalt› Cihaz/Sis-
tem Yenileme projesi kapsa-
m›nda, 30 Mart 2011 tarihin-
de SSM ile imzalanan söz-
leflme çerçevesinde; elek-
tronik harp sistemi, atalet-
sel navigasyon sistemi ve
periskop sisteminin tedarik,
montaj, entegrasyon, test ve
kabul faaliyetleri sorumlu-
lu¤u, STM taraf›ndan üstle-
nildi. TCG DO⁄ANAY ve TCG 
DOLUNAY denizalt›lar›nda
icra edilecek söz konusu fa-
aliyetlerin, Dz.K.K.l›¤›n›n,
denizalt› infla ve onar›m›nda
dünya ölçe¤inde deneyime
sahip Gölcük Tersanesi Ko-
mutanl›¤› imkan, deneyim

ve iflgücü ile 2012-2014 ta-
rihleri aras›nda gerçekleflti-
rilmesi öngörülüyor. Bunun
yan› s›ra STM, bahse konu
denizalt›lar için gelecekte
tedarik edilmesi muhtemel
modern torpidolar›n sistem
entegrasyonu da dahil ol-
mak üzere, ortaya ç›kabile-
cek her türlü modernizas-
yon faaliyetlerinde verilebi-
lecek görevleri de yerine ge-
tirmeye haz›r.

STM, D‹MDG Projesine
Haz›rlan›yor
Dz.K.K.l›¤› ve SSM’nin, uzun
bir süredir üzerinde titizlik-
le çal›flt›¤›, önemli ve özgün
bir proje olan Denizde ‹k-
mal ve Muharebe Destek
Gemisi (D‹MDG) projesi so-
nunda görevine bafllayacak
geminin, TCG AKAR ve 
TCG Yb. KUDRET GÜNGÖR
gibi, Dz.K.K.l›¤›na baflar›yla
hizmet edecek, uluslararas›
düzeyde dikkat çekecek ni-
teliklere sahip özel bir gemi
olmas› hedefleniyor. Proje-
nin içinde bulunulan ilk
aflamas›nda, gemi teknik
isterlerinin belirlenmesine
yönelik ön tasar›m ve fonk-
siyonel tasar›m çal›flmalar›
gerçeklefltiriliyor. 
STM, tasar›m faaliyetleri
kapsam›nda, Deniz Kuvvet-
leri Dizayn Proje Ofisi ile
bir ifl paylafl›m› çerçevesin-
de, koordineli olarak çal›fl›-
yor. STM, projede gerçek-
lefltirece¤i, ülkemize kat-
ma de¤eri olacak mühen-
dislik a¤›rl›kl› tasar›m gö-
revleri ile önemli bir so-
rumluluk daha üstlenmifl
durumda.

STM Pakistan 
Pazar›nda
Pakistan Savunma Üretim
Tedarik Bakanl›¤› taraf›ndan
bafllat›lan ve Pakistan Deniz
Kuvvetleri ihtiyac›n›n karfl›-
lanmas›na yönelik olarak
Karaçi Tersanesi'nde infla
edilecek 1 adet gemiyi içeren
Denizde ‹kmal Tankeri (Fleet
Tanker) Tedarik projesi kap-
sam›nda ise malzeme, ekip-
man, dizayn paketi, ELD, ye-
dek parça, test ve tecrübele-
rin yap›lmas›, tersane ve kul-
lan›c› e¤itimleri ve dan›fl-
manl›k hizmetlerinin veril-
mesini içeren ihaleye, STM
de teklif verdi. STM taraf›n-
dan teklif edilen; s›v› ve kat›
yükleri kapsayan bir denizde
ikmal sistemine ve helikop-
ter inifl ve kalk›fl imkân›na
sahip olan geminin boyu yak-
lafl›k olarak 155 m; h›z› da
saatte 20 deniz mili olarak
veriliyor. Hâlihaz›rda, Pakis-
tan taraf›n›n, fiyat tekliflerini
de¤erlendirme çal›flmalar›
devam ediyor.
STM, M‹LGEM projesi ile bafl-
layan ve günümüze kadar ge-
cen yaklafl›k 6 y›ll›k süre için-
de, deniz projeleri alan›nda
uzman, denizalt› platformuna
yönelik yurt içi ve yurt d›fl› da-
n›flmanl›k, dizayn, moderni-
zasyon ve sanayileflme faali-
yetlerini yürütebilecek ve bu
konuda öncülük edebilecek,
çekirdek ve kilit bir kadro
oluflturdu. Bu süreçte, hali-
haz›rda üstlenilen görevlerin
ötesinde, yurt içi ve yurt d›fl›
projelerde, Dz.K.K.l›¤› ve
SSM’nin vizyon ve hedeflerini
destekleyecek flekilde rol ala-
bilecek bir kapasiteye ulafl›l-
d›. STM, mevcut kadrosu ile
elde etti¤i deneyim ve bilgi bi-
rikimini, önümüzdeki dönem-
de, milli ve uluslararas› proje-
lerde hizmete sunmak üzere
çal›flmalara devam ediyor.
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STM, Pakistan Deniz Kuvvetleri ihtiyac›na 
yönelik olarak bafllat›lan 
Denizde ‹kmal Tankeri 
Tedarik Projesi'ne 
teklif verdi.
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Günümüzde, özellikle
deniz kuvvetleri için
gelifltirilmifl yeni nesil

platformlarda kullan›lmakta
olan cihaz, sensör ve silahla-
r›n karmafl›kl›k seviyesi art-
m›fl ve bu sistemlerin etkin
olarak kullan›labilmesi ama-
c›yla, mürettebat›n ve opera-
törlerin göreve haz›r bulun-
mas› için en üst seviyede e¤i-
tim bir zorunluluk haline gel-
mifl durumda. Deniz kuvvet-
lerinin e¤itimi için modern
teknolojiler kullanan silahl›
kuvvetler incelendi¤inde,
e¤itim çözümlerinin; simü-
lasyon, bilgisayar tabanl› e¤i-
tim ve sanal bak›m e¤itim
teknolojileri olmak üzere, 
3 ana teknoloji etraf›nda yo-
¤unlaflt›¤› görülüyor.
Özellikle bilgisayar tabanl›
e¤itim sistemleri; sonar, ra-
dar, muhabere, güdümlü
mermi, Link 16 gibi günümüz
muharebe ortam›n›n ayr›l-
maz bir parças› olmufl cihaz
ve sistemleri ve onlara ba¤l›
destek sistemlerini kullana-
cak personelin ve operatör-
lerin e¤itimlerinde yo¤un
olarak kullan›l›yor.
Personelin, zamandan ve
mekândan ba¤›ms›z olarak

ö¤renme sürecini gerçeklefl-
tirmesine; tazeleme, taktik
ve göreve haz›rl›k e¤itimleri-
ni yapmas›na imkân sa¤la-
yan yeni nesil e¤itim teknolo-
jilerinin, bilgisayarlar veya
mobil cihazlar kullan›larak
kolayca eriflilebilir olmas› ve
performans›n ölçülebilir ol-
mas› da kritik bir yetenek
olarak öne ç›k›yor. Bu uygu-
lamalarda, personelin görev
e¤itimleri için yarat›lan sanal
ortamlarda koflturulan ger-
çekçi senaryolar sayesinde,
temel / ileri seviye ve taktik
e¤itimlerin kalitesi, oldukça

üst noktalara tafl›nabiliyor.
Uygulama yapma yetisi ve sis-
temlerin kullan›m› konular›n-
da geliflmifl e¤itim teknolojile-
rinin devreye al›nmas›, dünya-
n›n önde gelen ordular›nda
ciddi boyutlara ulaflm›fl du-
rumda. Modern silahl› kuvvet-
lerde, e¤itim metodolojisi ola-
rak örnekleri olgunlaflan sanal
ortamdaki bilgisayar tabanl›
e¤itimler, sanayisi ve teknoloji
altyap›s› geliflen ve millileflme
konusunda ciddi ad›mlar atan
Türkiye’nin envanterindeki çe-
flitli platform ve sistemler için
de gündemde.

Deniz Uygulamalar›
Art›yor
Dünya standartlar›nda ürün-
ler tasarlayan, üreten ve hiz-
met veren ASELSAN gibi fir-
malar›n sundu¤u ürünler ile
birlikte, bu sistemlerin kulla-
n›c› e¤itimlerinde de yeni ne-
sil e¤itim teknolojilerinin
kullan›lmas› yayg›nlaflmaya
bafllad› ve yurt d›fl› pazarlar-
da rekabet için bir gereklilik
halini ald›.
Örne¤in; ASELSAN’›n, hem
yurt içinde hem de yurt d›-
fl›nda çeflitli kullan›c›lar ta-
raf›ndan envantere al›nan

ÖZEL SAYI

B‹TES, Yeni Nesil E¤itim
Teknolojilerini Denize ‹ndiriyor

Uzaktan e¤itim, bilgisayar tabanl›
e¤itim sistemleri, mobil e¤itim
teknolojileri ve sanal ortamda bak›m
e¤itimi konular›nda, 2004 y›l›ndan bu
yana, 10’a yak›n önemli projeyi
baflar›yla tamamlayan B‹TES, 
bu projelerdeki kazan›mlar›n›, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n, platform ve
savunma sistemlerine yönelik e¤itim
gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda
de¤erlendirmek için f›rsat ar›yor.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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STAMP ve STOP uzaktan
kumandal› stabilize silah
sistemleri ile birlikte ver-
mifl oldu¤u, B‹TES taraf›n-
dan gelifltirilen yeni nesil
bilgisayar tabanl› e¤itim
sistemleri, son kullan›c›n›n,
teslimat sonras› kullan›m
ve bak›m e¤itimlerini yük-
sek standartlarda almas›n›
mümkün k›ld›¤› gibi sistem-
lerin sürdürülebilirli¤ine de
ciddi katk›lar sa¤l›yor.
Deniz sistemlerinde bak›m-
c› personelin e¤itimine du-
yulan ihtiyaç göz önüne
al›nd›¤›nda, sanal bak›m
e¤itim sistemleri, oldukça
maliyet etkin bir çözüm ola-
rak dikkat çekiyor. Makine
dairelerinde uygulanmas›
gereken prosedürler, acil
durum uygulamalar› ve ge-
mi üstündeki tüm cihazlar›n
/ makinelerin bak›m prose-
dürleri, e¤itim teknolojileri
kullan›larak hem h›zl› ve

anlafl›labilir hem de ak›lda
kal›c› hale getirilebiliyor.
Temel / bafllang›ç / taktik ve
görev haz›rl›k e¤itimlerini
tamamlam›fl ve her an gö-
reve haz›r personelin kata-
ca¤› art› de¤erin öneminin
fark›nda olan donanmalar,
havac›l›k sektöründe uygu-
lanan ve kendini kan›tlam›fl
teknolojilerin, denizcilik uy-
gulamalar›na da aktar›lma-
s› yönündeki geliflmeleri
yak›ndan takip ediyor.

B‹TES Göreve Haz›r!
Deniz sistemlerini kullana-
cak personelin e¤itiminde,
artt›r›lm›fl gerçeklik (aug-
mented reality) gibi ileri tek-
nolojilerin de kullan›lmaya
baflland›¤› ve teknolojinin ge-
lifliminin art›k çok daha h›zl›
oldu¤u düflünüldü¤ünde;
e¤itim teknolojileri alan›nda,
derinlemesine deneyime,
bilgi birikimine ve yetiflmifl

eleman altyap›s›na sahip 
B‹TES gibi firmalar›n önemi
daha iyi anlafl›labiliyor.
Milli imkânlar ile üretilen ve
Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤› (Dz.K.K.l›¤›) envanterine
giren yeni nesil deniz sis-
temleri için ihtiyaç duyulan
e¤itimlerin bu teknolojiler
kullan›larak haz›rlanmas›n›
ülke ekonomisi ve deniz

kuvvetleri için büyük bir f›r-
sat olarak gören B‹TES yet-
kilileri; yenilikçi-yeni nesil
e¤itim teknolojileri bar›nd›-
ran çözümleri ve altyap›lar›
ile göreve haz›r olduklar›n›n
alt›n› çizerek, Dz.K.K.l›¤›n›n
e¤itim ihtiyaçlar›n›n milli
imkânlar ile karfl›lanmas›n-
da, kendilerine verilecek gö-
revleri bekliyorlar.
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Y eni nesil radar ürünleri
portföyü ile dünya ça-
p›nda bir radar firmas›

olarak uluslararas› pazarda
da tan›n›r hale gelen 
ASELSAN, bu kimli¤i ile geli-
flen radar teknolojisinde kul-
lan›c› ihtiyaçlar›n› en iyi fle-
kilde sa¤lamak üzere, son
y›llarda giderek dikkat çeken
biliflsel radar (cognitive ra-
dar) çözümlerini ürünlerine
yans›t›yor.

Gece ve gündüz, her türlü
hava koflulunda, uzak mesa-
felere kadar alg›lamay› sa¤-
layabilen radarlar›n perfor-
manslar›n› daha da yükselt-
mek amac› ile çeflitli tasar›m
yaklafl›mlar› üzerinde faali-
yetler aral›ks›z sürüyor. Do-
nan›m ve yaz›l›m tasar›mla-
r›ndaki geliflmeler ve sinyal
ve veri iflleme algoritmala-
r›ndaki modern çal›flmalar
sayesinde, bir zamanlar 

ÖZEL SAYI

ASELSAN, 
Biliflsel Radar› 

Deniz Platformlar›na
Tafl›yor

ASELSAN, 1991 y›l›nda al›nan Savunma

Sanayi ‹cra Komitesi (SS‹K) karar›

do¤rultusunda, Türkiye’nin Radar

Teknoloji Merkezi olarak, ulusal radar

ihtiyaçlar›n›n geliflmifl teknolojiler ile

karfl›lanmas› için faaliyetlerini artt›rarak

sürdürüyor. Radar faaliyet alan›nda, 

20 y›l› aflk›n tecrübe ve birikim kazanan

ASELSAN, bugün dünyada mevcut en ileri

teknolojileri uygulayarak kara, deniz ve

hava platformlar›na yönelik geliflmifl

radar sistemlerini, üniversitelerimiz ve 

yurt içi çözüm ortaklar›n›n kat›l›m›yla

özgün olarak gelifltirip, üretiyor.

ASELSAN Radar, Elektronik Harp 
ve ‹stihbaratSistemleri Grup Baflkanl›¤› 

Biliflsel Radar Blok fiemas›
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imkâns›z görünen özellikler,
bugün radar sistemlerine
kazand›r›labiliyor. Bu kap-
samda, biliflsel radar uygula-
malar›na yönelik, son za-
manlarda, tüm dünyada ar-
tan bir ilgi oldu¤u görülüyor.
Özelliklerini zaman içinde
de¤ifltiren uyarlan›r (adapti-
ve) ve d›flar›dan al›nan bilgi-
leri kullanabilen bilgi tabanl›
(knowledge based) radarlar›
da kapsayan biliflsel radar-
lar, daha yetenekli sistemler
olarak öne ç›k›yor. Radar›n,
geliflmifl bir canl›dakine ben-
zer alg›lama özelliklerine sa-
hip olmas› prensibine daya-
nan biliflsel radarda, üç te-
mel özelli¤inin bulunmas›
bekleniyor:
1) Bulundu¤u ortam› 

ö¤renmek: Geliflmifl 
alma yap›s› ile ortam› 
alg›layabilmek ve veri 
taban› oluflturmak.

2) Davran›fllar›n› bilgiye 

göre düzenlemek: 

Gönderme ve alma 
fonksiyonlar›n› ortama 
ve ön bilgiye göre 
uyarlamak.

3) Bilgi üretmede ve 

yorumlamada önceki 

bilgileri kullanmak: 

Oluflturdu¤u veya 
d›flar›dan alabildi¤i 
bilgileri kullanarak 
ortam› detayl› bir flekilde
alg›lamak.

Yukar›da s›ralanan özellikle-
re sahip bir radar sistemi,
günümüzün gerektirdi¤i yük-
sek tespit, takip, görüntüle-
me ve konumland›rma per-
formans›n› sa¤layabilmekte;
di¤er RF (Radyo Frekans)
sistemlerle birlikte ve elek-
tronik harp ortam›nda, yük-
sek performansla çal›flmaya

devam edebilmekte ve teh-
ditleri alg›layabilmektedir.
Biliflsel radar ilkeleri, ASELSAN
taraf›ndan, ilk olarak KALKAN
Hava Savunma Radar›’nda
uyguland›. Bu sistemin tasa-
r›m›nda kazan›lan pek çok
radar teknolojisi, izleyen sis-
temlerin gelifltirilmesine ze-
min oluflturdu; böylece
ASELSAN’›n geliflmifl radar
ürün ailesi, kara platformla-
r›n›n ard›ndan, deniz ve hava
platformlar›n› da kapsayacak
flekilde geniflledi.

Özgün Radarlara 
Özgün Gelifltirme 
Yaklafl›m›
‹leri radar teknolojilerini öz-
gün olarak gelifltirmeyi he-
defleyen ASELSAN, bugün
bulundu¤u noktaya, üniversi-
teler ve yurt içi çözüm ortak-
lar› ile ifl birli¤i yaparak ve
kritik altyap›lar› bünyesinde
tesis ederek ulaflt›. Bu sü-
reçte, ASELSAN’›n, çeflitli Ar-
Ge ve ürün gelifltirme projeleri
kapsam›nda kazand›¤› tekno-
loji ve altyap›lar, radar yap›

tafllar› yaklafl›m› ile kendi bün-
yesinde gelifltirdi¤i blok, mo-
dül, birim ve alt sistem gibi bi-
leflenlerin farkl› radar sistem-
leri aras›nda ortaklanabilme-
sine olanak verdi. Bu sayede,
teknoloji ortakl›¤› kültürü ge-
lifltirilmesinin yan› s›ra farkl›
ihtiyaçlara ve farkl› platformla-
ra yönelik radar sistemlerinde
benzer yap›tafllar› kullan›la-
rak, gelifltirme süreçleri de
daha verimli hale getirildi.
ASELSAN’›n gelifltirdi¤i ve ge-
lifltirmekte oldu¤u radar sis-
temleri, özgün olma özellikle-
rinin yan› s›ra farkl› platform
ve uygulamalar için, sistem ve
birim baz›nda ölçeklenebilir
mimari özellikleriyle de öne
ç›k›yor. Özellikle dönmeyen
tipte, “Aktif Elektronik 
Huzme Yönlendirme” (Active
Electronically Scanned Array /
AESA) kabiliyetine sahip olan
sistemler, ölçeklendirilebilir
yap›lara gösterilebilecek en
belirgin örnek. 

Temiz oda - mikrodalga modül 
üretim / test

Ortak mimariler kullan›lmas›na olanak

veren radar yap›tafllar›:

� Mikrodalga Bileflen Yap›tafllar›
� Anten/Radom Yap›tafllar›
� Radar Algoritmalar› 
� Yaz›l›m Yap›tafllar›
� Güç Yükselteç Yap›tafllar›
� Almaç/Göndermeç Yap›tafllar›
� Radar Sinyal ‹flleme Yap›tafllar› 

ASELSAN’da mevcut radar 

teknolojileri:

� Radar Sistem Mühendisli¤i 
� Faz Dizili Anten 
� Say›sal Almaç
� Mikrodalga Modül
� Say›sal Huzme Oluflturma
� Say›sal Darbe ‹flaret Üreteci
� Radar Algoritmalar›

ASELSAN 

kritik altyap›lar›:

� Anten Tasar›m/Üretim/Ölçüm
� Mikrodalga Modül Tasar›m/

Üretim/Test
� Vakum Alt›nda Sert 

Lehimleme
� Çok katl› Mikrodalga 

Paketleme (LTCC)

Anten örnekleri

Mikrodalga modül örnekleri
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Aktif elektronik huzme yön-
lendirme kabiliyetine sahip
olan sistemlerde, faz dizili
anten yüzeyini oluflturan
“Gönderme / Alma Modülle-
ri” farkl› say›larda kullan›la-
rak hava, deniz ve kara plat-
formlar› ihtiyaçlar›na yöne-
lik, farkl› yüz say›s›, ebat ve
ç›k›fl güçlerinde, çeflitli kap-
sama gereksinimlerine ce-
vap verebilecek radar sistem
mimarileri oluflturmak
mümkün.
ASELSAN’›n radar sistemle-
rinde kullan›lan algoritma ve
yaz›l›mlar ise çeflitli konfigü-
rasyonlarda kullan›labilecek
flekilde modüler olarak ge-
lifltiriliyor ve asgari modifi-
kasyon ile farkl› uygulamala-
ra uyarlanabiliyor. Ayn› flekil-
de, sistemlerin sinyal iflleme,
güç ve so¤utma ihtiyaçlar›na
yönelik olarak gelifltirilen alt
yap›lar da çoklanarak, plat-
form ihtiyaçlar›na göre farkl›
konfigürasyonlarda ölçek-
lendirilebiliyor. Bunlara ek
olarak, sistem yetenekleri-
nin, sadece birim baz›nda ya-
p›lan mühendislik de¤ifliklik-
leri ile de ölçeklendirilebil-
mesi mümkün. Örne¤in,
SERDAR Sahil Gözetleme
Radar Sistemi ile ALPER Ge-
mi LPI (Low Probability of In-
tercept / Düflük Tespit Edil-
me ‹htimali) Radar Siste-
mi’nin antenleri farkl› olma-
s›na karfl›n, her iki sistemde
de ayn› Gönderme / Alma ve
Sinyal ‹flleme birimlerini kul-
lan›l›yor. Bu süreçte, yüksek
kapsama ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda, SERDAR radar anteni

ölçeklendirilerek daha büyük
ebatlarda ve ihtiyaçlara uygun
yeni özellikler ilave edilerek
gelifltirilmifl; ek kabiliyetler,
yaz›l›m de¤ifliklikleri ile siste-
me kazand›r›lm›flt›r.
Mevcut radar altyap›lar›n›n, in-
flas› sürmekte olan ASELSAN’›n
Gölbafl› Yerleflkesi’nde olufl-
turulacak “Radar ve Elektro-
nik Harp Teknoloji Merke-
zi”nin hizmete girmesi ile
birlikte daha da genifllemesi
planlan›yor. ASELSAN’›n Ma-
cunköy Tesisleri’ndeki mev-
cut Mikrodalga Üretim Mer-
kezi’nin sahip oldu¤u 750 m2

temiz oda alan›, yeni yerlefl-
kede 2000 m2nin üzerine ç›-
karak, ASELSAN’›n, tesis ko-
nusunda da Avrupa’n›n önde
gelen mikrodalga modül
üreticileri aras›na girmesini
sa¤layacak. Yeni yerleflkede
kurulmakta olan test altyap›-
lar› ise birden fazla radar

sisteminin, fabrika ortam›n-
da, gerçek çal›flma ortam›na
benzer flekilde test edilmesi-
ne olanak sa¤layacak.

Deniz Platformu 
Uygulamalar›
ASELSAN taraf›ndan deniz
platformlar›na entegre edil-
mek üzere gelifltirilen ilk ra-
dar olma özelli¤ini tafl›yan
ALPER Gemi LPI Radar›, De-
niz Kuvvetleri Komutanl›¤›
taraf›ndan kullan›ma al›nm›fl
durumunda. ALPER, tespit
ederken tespit edilmeme
özelli¤i ile savafl zaman›nda
kullan›m için tasarlanm›fl,
bütünüyle ASELSAN taraf›n-
dan gelifltirilmifl bir radar
sistemi.
ALPER LPI radar›n›n yan› s›-
ra ASELSAN, deniz radarlar›
konusundaki faaliyetlerini,
Deniz Kuvvetleri Komutanl›-
¤›n›n 3 boyutlu radar ihtiyaç-

lar›na h›zl› cevap verebilmek
için Thales Hollanda firmas›
ile ifl birli¤i yaparak SMART-S
radar›n›n üretilmesi ve çeflit-
li platformlara entegrasyonu
yönünde geniflletti. Di¤er
projelerde oldu¤u gibi, özgün
yeteneklerini ve yurt içi kat-
k›y› ön plana alan ASELSAN,
bu radarlar›n yüksek güçlü
Gönderme / Alma Modüllerini
özgün olarak yeniden gelifltirdi
ve radom gibi kritik k›s›mlar›
da yurt içinde üretti. Bu radar-
lar›n, halen muhtelif platform-
lara entegrasyonu yap›l›yor.
Üretimin yan› s›ra entegrasyon
faaliyetleri de Türkiye için
önemli katk›larda bulunuyor
ve radar-platform arayüzleri
konusunda birikim ve deneyim
kazand›r›yor.
ASELSAN, deniz platform-
lar›na yönelik S-Bant ve 
X-Bant frekanslarda yürütü-
len çal›flmalar›na, Ku-Bant
frekanslar›n› da dâhil ederek
çeflitli uygulamalara yönelik
farkl› frekans bantlar›nda
ürün portföyüne sahip olma-
y› da hedefliyor. ASELSAN,
bu band› kullanan ve kara
platformlar›nda hareket ha-
linde at›fl deste¤i sa¤layacak
olan “At›fl Kontrol Radar›”
gelifltirme faaliyetlerini de
tamamlamak üzere. Ayn›
sistemin, uyarlanarak deniz
platformlar› ihtiyaçlar›n›n da
karfl›lanmas› planlan›yor.
Deniz Platformu At›fl Kontrol
Radar›, bu gelifltirme yakla-
fl›m› sayesinde, kara radar›
için gelifltirilen Ku-Bant ra-
dar yap› tafllar›n› kullan›la-
rak, teknoloji ortaklama yak-
lafl›m›na yeni bir örnek olufl-
turacak.
ASELSAN’›n radar faaliyet
alan›ndaki en önemli hedef-
lerinden biri ise Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›n›n çeflitli
platformlarda kullanabilece-
¤i, ölçeklendirilebilir Çok
Amaçl› Faz Dizili Radar 
(ÇAFRAD) sisteminin, yurt
içinde gelifltirilerek üretilme-
sidir. Ön tasar›m çal›flmalar›-
na bafllan›lm›fl olan ÇAFRAD
sistemi, ASELSAN’›n, bugü-
ne kadar gelifltirdi¤i ileri 

ÖZEL SAYI

Yap›tafllar› / teknoloji ortaklama yaklafl›m› ile Deniz Platformu 
At›fl Kontrol Radar› Gelifltirme Konsepti

ASELSAN’›n SERDAR radar›

Kompakt alan anten
test sahas›
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seviye radar teknolojilerini
bir arada uygulayaca¤›, dün-
yadaki emsallerine göre üs-
tünlükleri olmas› hedeflenen
bir sistem olarak dikkat çeki-
yor. ÇAFRAD’›n, platformla-
r›n hava savunma harbi ve su
üstü harbi görevleri kapsa-
m›ndaki temel radar görev-
lerini üstlenerek; erken ih-
bar, hava savunma, su üstü
savunma, denizalt› savunma,
otomatik hedef tan›ma, dost /
düflman tan›ma ve çeflitli
destek ifllevleri gibi pek çok
farkl› görevi, efl zamanl› ola-
rak yerine getirmesi gereki-
yor. Bu zorlay›c› gereksinim-
leri karfl›lamak için, mevcut
radar yap›tafllar›na ve alt ya-
p›lar›na ilave kazan›mlar ek-
lenmesine ihtiyaç duyuluyor.
Bu kapsamda kazan›lmakta
olan teknolojiler aras›nda;
yüksek güçlü mikrodalga
transistör gelifltirme ve üre-
tim, çok fonksiyonlu yonga
tasar›m›, çok katl› mikrodal-
ga paketleme, çok fonksi-
yonlu radar çekirdekleri ve
yüksek yo¤unluklu ›s›l yükle-
re yönelik so¤utma teknoloji-
leri say›labilir.
ASELSAN, çeflitli frekans
bantlar›nda ve farkl› uygula-
malara yönelik radarlar ko-
nusunda yo¤un olarak sür-
dürdü¤ü faaliyetlerine, deniz

platformlar› radar ihtiyaçla-
r›n›n milli imkânlarla karfl›-
lanmas› için verilecek yeni
görevlerde, ODTÜ baflta ol-
mak üzere, üniversiteler,
TÜB‹TAK ve ulusal sanayi
kurulufllar›ndan oluflan
yurt içi çözüm ortaklar› ile
birlikte devam etme konu-
sundaki kararl›l›¤› ile gele-
ce¤e bak›yor.

ALPER 
Gemi LPI Radar› 
ve 3 boyutlu 
arama radar›

3 boyutlu arama radar sisteminin ASELSAN
tesislerindeki test kulesine montaj›
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Bir gemi üzerindeki
namlulu bir silah›n,
örne¤in bafl taraftaki

topun, gemideki elektro-op-
tik bir alg›lay›c› ile hedefe
yönlendirilece¤ini düflüne-
lim. Bu senaryoda, gemi,
elektro-optik alg›lay›c›, top
ve hedef, hepsi 3 boyutlu
uzayda hareket eden sistem-
ler olarak yer al›yor. Dolay›s›
ile elektro-optik sistem, top
namlusunu hedefe yönelte-
bilmek için, geminin 3 boyut-
lu uzaydaki konumunu da
ö¤renmek zorunda. Geminin
konumunu bilen cayrolar-

dan, elektro-optik sisteme
bir veri ba¤lant›s› yaparak bu
ihtiyac› giderebiliriz. Radar
da benzer bilgiye ihtiyaç du-
yarsa, ayn› flekilde bir hat da-
ha çekebiliriz. Gemideki tüm
sistemlerin ihtiyaç duydu¤u
veriler için hatlar› çekti¤i-
mizde, karfl›laflt›¤›m›z man-
zara, gemiyi çok s›k› bir
örümcek a¤› gibi saran kablo
ba¤lant›lar› olacakt›r. Bunun,
geminin tamam›n› göster-
meyen, k›s›tl› bir alt sistem
seti ile oluflturulan örne¤i,
fiekil 1’de görülebilir. Bu
kablolar, tam bir bak›m ve

ÖZEL SAYI

Gemilerin 
Say›sal Omurgas›:

GVDS

Yüzy›llar boyunca insan merkezli olan ve iletiflim ihtiyaçlar› ses,

›fl›k ve flamalarla karfl›lanan gemiler, geçti¤imiz yüzy›l›n ikinci

yar›s›ndan itibaren önemli de¤iflimler geçiriyor. Ça¤dafl askeri

gemilerin ve denizalt›lar›n standart donan›mlar› haline gelen

radarlar, haberleflme sistemleri, elektro-optik alg›lay›c›lar,

seyrüsefer sistemleri, elektronik harp sistemleri ve otonom

çal›flabilen silahlar, art›k kablolardan geçen elektrik sinyalleri ve

yine kablolardan geçen ›fl›kla haberlefliyor. Bu durum, gemi 

geneline yay›lan say›sal bir sinir sistemini gerektiriyor. Türk

donanmas›na ait platformlar›n bu sinir sistemi ihtiyac›na yönelik

cevab› ise HAVELSAN veriyor: Gemi Veri Da¤›t›m Sistemi (GVDS).
Hayrettin KARABUDAK / hkarabudak@havelsan.com.tr
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

fiEK‹L 1: Geminin tamam›n› göstermeyen, k›s›tl› bir alt sistem seti ile 
oluflturulan kablo ba¤lant›s› flemas›. 
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idame kâbusu olan karmafl›k
bir yap›n›n yan› s›ra yüzlerce
kilo, hatta ton mertebesinde
ek a¤›rl›k da getirecektir.
Yine de as›l sorun, muhte-
melen bu kablolar ve a¤›rl›k-
lar› olmayacakt›r. Sistemle-
rin kulland›klar› veriler, ne
yaz›k ki ayn› biçime ve stan-
darda sahip de¤ildir. En basit
örnek, ‹ngiliz ve ABD sistem-
lerinin, uzunluk için metre
yerine feet; a¤›rl›k için kilog-
ram yerine pound kullanma-
s› olarak verilebilir. Bu du-
rumda, veriyi üreten sistem-
lerle veriyi kullanan sistem-
ler aras›nda çevirme ifllevi
gören kutular koyma ihtiyac›
ortaya ç›kar. Bu da yönetil-
mesi gereken daha çok ba-
¤›ms›z alt sistem, ek kablolar
ve ek a¤›rl›k anlam›na gelir.

Çözüm: Merkezi 
Sinir Sistemi
Oysa ihtiyaç duyulan veri tek
bir merkezde toplansa ve ge-
rekli format çevrimleri de ya-
p›larak sistemlere buradan
da¤›t›lsa, bu noktaya kadar
de¤inilen sak›ncalar›n hepsi
ortadan kald›r›labilir. Gele-
cekte, veri da¤›t›m› ile ilgili
bir ihtiyaç ortaya ç›kt›¤›nda
ise bu merkez art›k gidilecek
tek adres olur.
HAVELSAN’›n üzerinde çal›fl-
maya 2005 y›l›nda bafllad›¤›
GVDS’nin ifllevi de tam olarak
bu: Verileri bir merkezde
toplamak ve da¤›t›mlar›n›
belli kurallara ba¤l› olarak
oradan yapmak. Bu amaçla
gelifltirilen GDVS, gemi ya da
denizalt› genelinde üretilen
ve di¤er sistemler taraf›ndan
kullan›lan verilerin topland›-
¤› ve da¤›t›m›n›n yap›ld›¤›,
gerekli arayüz ve ifllem bi-
rimlerini içeren bir kabinet
ve veri iletimini gerçekleflti-
ren kablolardan olufluyor. Bu
temel yap›, yedeklilik gerek-
sinimleri uyar›nca, iki kabi-
net ve veri al›flverifli yap›lan
sistemlerin arayüzlerine ek-
lenen özel donan›mlarla ge-
niflleyebilir. (fiekil 2)
GVDS, M‹LGEM s›n›f› korvet-
lerde ve Yeni Tip Karakol Bo-

tu (YTKB) projesi kapsam›n-
da teslim edilen TUZLA s›n›f›
gemilerde, baflar› ile görev
yap›yor. Bu gemilerde, sey-
rüsefer ve zaman verilerinin
toplanmas› ve da¤›t›m› gö-
revlerini üstlenen GVDS, Yeni
Tip Denizalt› Projesi (YTDP)
kapsam›nda ise bu verilerin
yan› s›ra taktik verilerin ileti-
mi görevini de üstlenecek.

Basit Ba¤lant›lar›n
Ötesinde
Verinin merkezi olarak topla-
n›p da¤›t›lmas›, temel ve ba-
sit bir ifllem olarak görülebi-
lir. Oysa tüm kullan›m senar-
yolar› ve ayr›nt›lar ortaya
kondu¤unda, bu temel iflle-
vin, çözülmeyi bekleyen mü-
hendislik problemleri içerdi-
¤i görülüyor.
GVDS’nin, öncelikle gelen
verileri ve bunlar›n da¤›t›la-
ca¤› yerleri göz önüne ala-
rak, hangi verinin, hangi biçi-
me dönüfltürülerek, hangi
sisteme iletilece¤ini bilmesi
ve buna göre çal›flmas› gere-
kir. Veri gönderimi, biçim dö-
nüflümünün yan› s›ra veriyi
alacak sistemin istedi¤i fle-
kilde paketlemeyi de içerir.
Ayr›ca GVDS’nin, veri kay-
naklar›n› yönetebilmesine de
ihtiyaç duyulur. Platformun
büyüklü¤üne ve sa¤lanacak
verinin kritikli¤ine ba¤l› ola-
rak, baz› veriler birden fazla

kaynaktan sa¤lanabilir.
GVDS, bu kaynaklar›n ve sa¤-
lad›klar› verinin sa¤l›kl› olup
olmad›¤›n› da de¤erlendire-
rek, hangi verinin kullan›la-
ca¤›na karar verir ve di¤er
sistemlere bu veriyi sa¤lar.
GVDS’nin ele ald›¤› trafik,
platform boyutuna göre fark-
l›l›k gösterir. Bir saniye içeri-
sinde iletilmesi gereken veri

hacmi, birkaç kilobayt ile 10
megabayt mertebesi aras›n-
da de¤iflebilir. Bu veri ak›fl›,
Ethernet ya da RS-422 gibi,
bilinen standart veri yollar›
üzerinden gerçeklefltirilebil-
di¤i gibi, platformda bulunan
sistemlere özgü arayüzler
üzerinden de veri iletimi ger-
çeklefltirme ihtiyac› ortaya
ç›kabilir.
Veri al›flveriflini yöneterek
gemi üzerindeki sistem en-
tegrasyonunun da merkezin-
de olan GVDS, alt sistemlerin
bireysel sorunlar› için de çö-
züm yeri haline geliyor. Her-
hangi bir nedenle arayüz ge-
reksinimlerine uyamayan bir
alt sistem olursa bu uyum-
suzlu¤un giderilmesinin en
esnek ve h›zl› yolu, GVDS’nin
yeniden programlanmas›
oluyor. Böylece, GVDS gibi
bir sistemin yoklu¤unda, ile-
tiflimde bulunan alt sistem-
lerin üreticileri ile görüflme-
leri ve belki de maliyet pa-
zarl›klar›n› içerecek süreç,
GVDS sayesinde, konfigüras-
yon de¤iflimi seviyesinde ele
al›nabilen bir ifllem haline
geliyor.

fiEK‹L 2: 
Yedekli GVDS’nin
çizimi
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Geç Gelen Cevap 
Yanl›fl Bir Cevapt›r
GVDS’nin tasar›mc›lar›n›n
üzerinde çal›flmas› gereken
bir di¤er ayr›nt› da GVDS’nin
veri hizmeti sunarken, çeflitli
sistemlerin gerçek zamanl›-
l›k gereksinimlerine uyma
zorunlulu¤u olarak karfl›m›-
za ç›k›yor. Konuyu, makale-
nin bafl›ndaki elektro-optik
alg›lay›c›–cayro örne¤i üze-
rinden aç›klayabiliriz. Cayro,
t0 an›nda geminin 3 eksen-
deki konumunu ölçmüfl ol-
sun. Cayronun, bu ölçümü
kendi içinde iflleyip d›flar›ya
servis edebilmesi için, belirli
bir zaman geçmesi gerekir.
Cayronun ölçüm sonuçlar›n›
arayüzünden sunmaya bafl-
lad›¤› ana da t1 diyelim. Elek-
tro-optik alg›lay›c› için t0’da
al›nan cayro verisi, geçerlili-
¤ini belirli bir süre koruyabi-
lecektir. Cayro verisinin ge-
çerlili¤ini kaybetti¤i zamana
da t2 diyelim. GVDS’nin, cay-
ro ölçümünü al›p, gerekli dö-
nüflümleri yap›p, paketleyip,
elektro-optik alg›lay›c›ya ile-
tebilmesi için t2-t1 kadar sü-
resi vard›r. (fiekil 3) Bu süre-
yi aflarsa, elektro-optik alg›-
lay›c›, hesaplamalar›nda “es-
ki” bir veriyi kullan›r duruma
düfler ve bafl taraftaki topu
hedefe yanl›fl yönlendirebilir.
Bahsedilen süre, 5 milisani-
ye kadar k›sa olabilir. Gerçek
zamanl› sistemlerle çal›flan
mühendislerin dedi¤i gibi,
“geç gelen bir cevap, yanl›fl
bir cevapt›r”.

Verilen örnekteki kritik nok-
ta, “t2-t1”in büyüklü¤ünün,
GVDS d›fl› etmenler taraf›n-
dan belirlendi¤i ve GVDS’nin
bu sonuca uymas› gereklili¤i.
Bunun için GVDS tasar›mc›-
lar›, sistemi bir platforma
entegre ederken, haberleflen
sistemleri, haberleflme ihti-
yaçlar›n›, GVDS’de kullan›lan
ifllemcileri ve gerçek zaman-
l› iflletim sistemini göz önüne
alarak bir analiz yapmak ve
ihtiyaçlar›n tümünü karfl›la-
d›klar›n›, sistem çal›flmaya
bafllamadan önce göstermek
zorundalar. HAVELSAN yet-
kilileri, veri iletimi ile ilgili
GVDS üzerinde gerçekleflen
ifllemlerden kaynaklanan
gecikmenin, neredeyse yok
denilebilecek kadar küçük
oldu¤unu ifade ediyorlar.
GVDS’nin gerçek zamanl›l›k
kriterlerine uyumu, dona-
n›mdan çok yaz›l›m ifllevi
olarak öne ç›k›yor. Temelde

bir kaynak kullan›m proble-
mi olan gerçek zamanl›l›k
konusuna do¤ru yaklafl›lma-
d›¤› durumlarda, çok h›zl› do-
nan›mlar kullan›lsa bile ba-
flar›s›z sonuçlar elde edilebi-
liyor. Yaz›l›m gelifltirilirken
kullan›lan algoritmalar ve
yap›lan optimizasyonlar, sis-
temin baflar›m›nda belirleyici
etkiye sahip. HAVELSAN’›n,
yaz›l›m a¤›rl›kl› ürünler ta-
sarlayan deneyimli mühen-
disleri, GVDS kapsam›ndaki
çal›flmalar›nda bu deneyim-
lerden de faydalanarak veri
iletim h›z› konusunda reka-
betçi bir ürüne imza att›lar.

Özel Gereksinimlere
Özel Çözümler
HAVELSAN, GVDS’nin özel
gereksinimlerini en iyi çö-
zümle karfl›layabilmek için,
Veri ‹flleme Algoritmas› 
(VIA)’n› gelifltirdi. Hata yöne-
timi, optimizasyon ve verinin

sa¤l›¤›n›n derecelendirmesi
ifllevlerini gerçeklefltiren 
VIA, GVDS ile ilgili bilgi biriki-
minin, bilgisayarlar taraf›n-
dan anlafl›labilir hale getiril-
mifl bir ifadesi olarak görüle-
bilir. VIA, ayn› zamanda,
GVDS’nin geniflleme ve uyar-
lanma özelliklerini belirleyen
temel yap›y› da oluflturuyor.
Arayüzlerin say›s›nda ve ni-
teli¤indeki de¤iflimlere ra¤-
men VIA, GVDS’nin temel bir-
lefleni olmaya devam ediyor.
VIA’n›n kofltu¤u bilgisayarlar›
da içeren GVDS kabineti, raf-
ta haz›r ticari (commercial
on the shelf / COST) dona-
n›mlar›, kabin içinde ve d›fl›n-
da, HAVELSAN’›n gelifltirdi¤i
birçok donan›mla destekle-
yerek GVDS altyap›s›n› olufl-
turuyor.

Emek Yo¤un Çal›flma
Verinin GVDS’ye ulaflmas›
sonras›nda yap›lan ifllemler-
de Ar-Ge çal›flmalar› a¤›rl›kta
iken, verinin GVDS’ye ulafl-
mas› ve GVDS’den da¤›t›lmas›
aflamalar› ise ciddi emek iste-
yen, uzun ve titiz mühendislik
çal›flmalar›n› gerektiriyor.
Deniz platformlar›nda kulla-
n›lan ürünler, genelde sis-
temler aras› veri iletiflimi için
NMEA 0183 gibi protokol ve
standartlar kullansa da tüm
sistemler bu standard› des-
teklemiyor. Böyle durumlar-
da, gerekli dönüflümleri yap-
mak da GVDS’nin görevi olu-
yor. Bu dönüflümlerin yap›la-
bilmesi için, GVDS ile haber-

ÖZEL SAYI

fiEK‹L 3: Cayro taraf›ndan 
üretilen verinin, elektro-optik 
sisteme iletilmesi örne¤inde
bahsedilen zamanlama k›s›tlar›. 
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leflen (arayüzü bulunan) tüm
sistemlerle GVDS aras›nda
Teknik Anlaflmalar (TA) yap›-
larak arayüz bilgileri olufltu-
ruluyor. Bu bilgilere dayana-
rak da GVDS yaz›l›mlar› ve
donan›mlar› haz›rlan›yor.
Tüm bu çal›flmalar, yukar›da
de¤inilen gerçek zamanl›l›k
gereksinimi kapsam›nda ya-
p›lan faaliyetler de dâhil edil-
di¤inde, önemli bir noktay› da
gözler önüne seriyor: 
HAVELSAN mühendisleri,
GVDS’yi gelifltirirken, ba¤-
lant› kurduklar› sistemlerin
nas›l ifllediklerine de hâkim
olmak zorundalar. GVDS’yi
bir platforma entegre etmek,
asl›nda o platformu tekne
formunda al›p, üzerinde tüm
radarlar›, haberleflme sis-
temlerini, elektro-optik alg›-
lay›c›lar›, seyrüsefer sistem-
lerini, elektronik harp sis-
temlerini ve otonom çal›flabi-
len silahlar› entegre etme
sürecinin, daha dar kapsam-
l› bir tekrar› oluyor.

Yedeklilik 
Vazgeçilmez
“Merkezi” kelimesinin, tek
bir noktada toplanan bir iflle-
vi tarif etti¤i düflünüldü¤ün-
de, yaflanabilecek tek bir ar›-
zan›n tüm sistemi devre d›fl›
b›rakabilece¤i akla gelebilir.
GVDS, de¤iflik konfigüras-
yonlarda ele al›nan yedekli
mimarisi ile merkezi sistem-
ler konusundaki bu önyarg›y›
da bofla ç›kart›yor.
Korvet ve daha büyük gemi-
ler söz konusu oldu¤unda,
GVDS, geminin ayr› noktala-
r›na konulan, birbirinin eflle-
ni¤i ve birbirinin yerini alabi-
lecek iki adet kabinetten ve
bunlara ba¤l› iki ayr› veri
ba¤lant› kablo setinden olu-
fluyor. Böylece, bir kabinette
ya da herhangi bir veri ba¤-
lant›s›nda oluflabilecek bir
ar›za durumunda, di¤er
kabinet ya da veri ba¤-
lant›s› devreye giriyor.
Buradaki ar›za durumu
ifadesi, sistemlerin rutin
kullan›m› s›ras›nda olufla-
bilecek aksakl›klar› kapsad›-

¤› gibi, muharebe durumun-
da, geminin alabilece¤i ha-
sar› da kaps›yor. Örne¤in bir
geminin bafl ve k›ç taraf›nda
konulacak birer GVDS, gemi
ald›¤› hasara ra¤men muha-
rebeye devam ettikçe,
GVDS’nin de sistemleri bes-
lemeye devam etmesini sa¤-
layabiliyor.
Korvetten daha küçük gemi-
lerde ise GVDS benzeri sis-
temleri geminin iki farkl› ko-
numuna yerlefltirmek, özel-
likle muharebe hasar› söz ko-
nusu oldu¤unda, kayda de¤er
bir katk› yaratm›yor. Çünkü
helikopterlerden at›lan hafif
s›n›ftaki güdümlü mermile-
rin, korvet ve daha büyük ge-
mileri tek vuruflla muharebe
d›fl›na itmeleri düflük bir ihti-
malken, daha küçük boyutlu
gemiler söz konusu oldu¤un-
da, tek bir hafif güdümlü
mermi yeterli olabiliyor. Bu
yüzden, korvetten daha düflük
deplasmanl› gemilerdeki
GVDS yedeklilik gereksinim-
leri, bilgisayar birimlerinden
iki set ayn› kabinete yerlefltiri-
lerek sa¤lan›yor.
HAVELSAN’›n yedeklilik ge-
reksinimlerini karfl›larken
e¤ilmesi gereken sorunlar-

dan birisi, gemilerde bulu-
nan baz› sistemlerin, tasar›-
m› itibari ile yedeklilik içer-
memesi oldu. Örne¤in, 
2 adet GVDS ve iki adet veri
hatt›n›n oldu¤u bir ortamda,
bir sistemin veri al›flveriflin-
de kulland›¤› tek bir ba¤lant›
noktas› bulunuyorsa, her iki
GVDS’yi ve veri hatt›n› bu tek
noktaya ba¤lamak, ya teknik
olarak mümkün olmuyor ya
da yedeklilik gereksinimini
sa¤layam›yor. HAVELSAN,
bu tür durumlar için, bu tek
veri ba¤lant› noktas› öncesi-
ne konulacak, RS-422 da¤›-
t›m kutusu gibi düflük hacim-
li ve hafif, basit donan›m bi-
rimleri gelifltirerek ve iki ayr›
veri hatt›n› bu noktaya ba¤la-
yarak sorunun üstesinden
gelmeyi baflarm›fl durumda.

Ergonomi de
Düflünülmüfl!
Platformun genelinden ge-
len yüzlerce ba¤lant›n›n girip
ç›kt›¤› birimler olan GVDS
kabinetleri, tasar›mlar›nda
gerekli özenin gösterilme-
mesi durumunda, karmafl›k
bir kablo y›¤›n› olarak, bak›m
ve idame personeline güç
anlar yaflatabilme potansiye-
line sahip. Bu konuya büyük
önem veren HAVELSAN, böy-
lesi bir problem yaflanma-

mas› için, GVDS’nin
tasar›m›nda özel ted-
birler ald›. Örne¤in;
ba¤lant› say›s›n›n

artt›¤› büyük platformlara
yönelik GVDS kabinetleri,
kablolar›n ve ba¤lant›lar›n
daha rahat yönetilebilmesi
için, hemen yanlar›nda bulu-
nan bir da¤›t›m panelini içe-
riyor. Kabinetten ç›kan ana
kablo demetleri,  bu da¤›t›m
panelinde, ulaflacaklar› sis-
temlere göre gruplanabili-
yor. Ayr›ca, panelde, çeflitli
parametrelerin izlenebilme-
si için diz üstü bilgisayarlar›n
ba¤lanabildi¤i konektörler
de bulunuyor.
Görev kritik bir sistem olan
GVDS’nin, durumunun ve
sistemlere besledi¤i verile-
rin gemi genelinde izlenebil-
mesi ve yetki verilmifl ko-
numlardan, GVDS’nin uzak-

tan yönetiminin yap›lmas› da
mümkün. Köprü üstüne ve
platformun çeflitli yerlerine,
dokunmatik izleme ve yöne-
tim ekranlar› yerlefltirilebili-
yor. GVDS’yi ve ifllevini bil-
meyen bir kifli için bu ekran-
lar, geminin kendisi ile bir-
likte gelmifl, her gemide bu-
lunan bir sistemin arayüzleri
gibi görünüyor ve do¤al bir
bütünlük izlenimi veriyor.

Kay›t Analiz ve 
Geniflleme Potansiyeli
Bir görev boyunca platform
üzerindeki sistemler aras›n-
da gerçekleflen iletiflim, ayn›
zamanda bu görevin tam bir
kayd›n› da oluflturur. 
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RS-422 Da¤›t›m Kutusu
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GVDS, kay›t özelli¤i ile kulla-
n›c›s›na bu kapsamda da çe-
flitli imkânlar sa¤l›yor. GVDS
ile birlikte teslim edilen Kay›t
Analiz ve Simülasyon Servis
Birimi, tamamlanm›fl bir gö-
revi tekrar oynatabiliyor ve
görev boyunca kaydedilen
çeflitli parametrelerin de¤i-
flimini, grafik üzerinde gös-
terebiliyor. Bu grafikler, ayn›
zamanda sistemin bak›m›
için de kullan›labiliyor. Örne-
¤in; gemi üzerindeki tüm
cayrolar›n ç›kt›lar› ayn› gra-
fikte gösterildi¤inde, di¤erle-
rine göre ç›kt›s› de¤iflen biri-
min ar›zaland›¤› ya da kalib-
rasyona ihtiyaç duydu¤u an-
lafl›labiliyor. 
Ayr›ca, GVDS’nin tuttu¤u ka-
y›tlardan, sistem ar›zalar›n›n
anlafl›lmas› da mümkün.
GVDS’nin, platformdaki sis-
temlere veri sa¤l›yor olmas›,
GVDS’ye bir görev senaryosu
yüklenerek gömülü e¤itim
uygulamas›n›n gerçekleflti-
rilmesinin de önünü aç›yor.
Fakat bu potansiyel uygula-
ma, henüz hayata geçirilmifl
de¤il.
Teslim edilen her GVDS, ek
sistemler için fiziksel genifl-
leme potansiyeli de tafl›yor.
HAVELSAN yetkilileri, üretilen
her bir sistemde, kabinette bir
de¤iflikli¤e ihtiyaç olmaks›z›n,
yaklafl›k yüzde 10’luk bir ge-
niflleme kapasitesi bulundu-
¤unu belirtiyorlar.
GVDS, platformun türüne gö-
re, yaklafl›k 10 adet arayüzü
yönetebildi¤i gibi, 120’yi aflk›n
arayüzle de çal›flmak zorun-
da kalabiliyor. Arayüz say›s›
artt›¤›nda da önceki bölüm-

lerde bahsedilen emek yo¤un
çal›flmalar›n miktar› art›yor.
Bu tür çal›flmalar›n büyüklü-
¤ünü ve süresini tahmin et-
mek, proje yöneticileri için
kolay bir ifl de¤il. Ekiplerini,
bafllang›çta aç›kça ortaya ko-
nulamayan süreler boyunca,
bu tür bir iflin bafl›nda tutabil-
mek de ancak HAVELSAN gi-
bi ana yüklenici firmalar›n
göze alabilece¤i ve baflar› ile
tamamlayabilece¤i bir süreç.

Milli Platforma Giden
Yol GVDS’den Geçer
Her ne kadar bir muharebe
platformunun (gemi ya da
denizalt›) etkinli¤ini taçland›-
ran sistem Savafl Yönetim
Sistemi (SYS) olarak görülse
ve bu durumun getirdi¤i
prestij SYS taraf›nda tek ba-
fl›na kullan›lsa da arka plan-
da çal›flan GVDS’nin de hakk›
verilmelidir. Basitçe “Deniz
platformlar›nda savafl siste-
minin beyni SYS ise kalbi de
GVDS’dir” denilebilir. SYS,
bir deniz platformunun “mil-
li” olarak nitelendirilmesi
için vazgeçilmez olabilir. An-
cak bu nitelendirmenin te-
melinde, GVDS’nin de oldu¤u
unutulmamal›d›r. Bu aç›dan
yaklafl›ld›¤›nda, “milli plat-
forma giden yol GVDS’den
geçer” ifadesi, GVDS’nin ye-
rini ve önemini do¤ru ko-
numland›racakt›r.

‹hracat Potansiyeli
Yüksek
Türk deniz platformlar›n› do-
natan ve donatmaya da devam
etmesi beklenen GVDS, ihra-
cata ve sivil sektöre de haz›r-

lan›yor. YTDP kapsam›nda Al-
man denizalt› üreticisi HDW
için bu projede üretilecek 6
adet denizalt›ya Denizalt› Bilgi
Da¤›t›m Sistemi (DBDS) üre-
tecek HAVELSAN’›n, HDW’nin
bundan sonraki denizalt›lar›
için de tercih edilmesi yüksek
bir olas›l›k olarak görülüyor.
Sivil gemilere yönelik olarak
ise bu gemilerin askeri gemi-
lere göre daha basit olan ihti-
yaçlar›n› karfl›layacak daha
küçük ve maliyeti düflük bir
GVDS sürümü üzerinde de
çal›flmalar devam ediyor.
Kavramsal aç›dan bak›ld›¤›n-
da, özellikle yaz›l›m alan›nda
platformdan ba¤›ms›z olan
GVDS, kara ve hava uygula-
malar›na da tafl›nabilecek ifl-
levlere sahip. Hava platform-
lar› konusunda tecrübe sahi-
bi olan HAVELSAN’›n, ilerle-
yen zamanda bu konuda da
ad›mlar atmas› beklenebilir.

Ömür Devrinde de 
HAVELSAN
M‹LGEM ve YTKB projeleri
kapsam›nda infla edilen ge-
miler üzerinde Türk Deniz
Kuvvetlerinin hizmetine gi-
ren GVDS, bu projelerin izle-
yen gemilerinin, YTDP kap-
sam›nda tedarik edilecek de-

nizalt›lar›n ve di¤er gelecek
platformlar›n ve moderni-
zasyon projelerinin vazgeçil-
mez bileflenlerinden biri ol-
maya devam edecek. Arayüz
kurdu¤u sistemlerin birço¤u
gibi elektronik ve yaz›l›m
a¤›rl›kl› olan GVDS, benzer
sistemlerde de oldu¤u gibi,
güncel tutulmaya ihtiyaç du-
yuyor. Son zamanlarda, Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›-
n›n vurgu yapt›¤› ömür 
devri kavram› kapsam›nda,
GVDS’yi gelifltirme ve des-
tekleme konusunda kararl›
olan HAVELSAN, bu alanda
da görev almaya haz›r.
GVDS ve GENES‹S ürün aile-
leri ile deniz platformlar›n›,
kendi içindeki alt sistemleri
ile tam bir entegrasyon sa¤-
lam›fl, a¤ merkezli konsept-
lere haz›r, etkin birer harp
platformuna dönüfltüren 
HAVELSAN, bu alanlarda
Türkiye’de sürdürdü¤ü lider-
li¤ini, ihracat pazar›na da ta-
fl›mak istiyor. Türk Deniz
Kuvvetleri referans› ile dün-
yan›n say›l› sistemleri ara-
s›na giren GVDS, bir ürün ai-
lesi olarak uzun y›llar süre-
cek kariyerinin ilk aflamala-
r›n› tamamlad› ve art›k gele-
ce¤e bak›yor.

ÖZEL SAYI
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Askeri ve sivil amaçl› in-
sans›z sistemlere yöne-
lik, bilgi birikimini artt›-

ran ve teknolojik alt yap›s›n›
gelifltiren GATE Elektronik,
bu alandaki d›fla ba¤›ml›l›¤›-
m›z› azaltmak amac›yla ça-
l›flmalar›n› sürdürüyor. Bu
paralelde, ilk olarak insans›z
su alt› araçlar› ile yola ç›kan
firma, sektörde bugüne ka-
dar çok fazla uygulama im-
kân› yarat›lamayan Ar-Ge
projelerinin, yurt içinde yap›-
labilmesine öncülük etmeye
de devam ediyor.

Suyun Alt›ndan 
‹fle Bafllad›
Günümüzde çevresel kay-
naklar›n korunmas› ve ince-
lenmesi, s›n›r, k›y› ve ülke gü-
venli¤inin sa¤lanmas› gibi si-
vil ve askeri ihtiyaçlara cevap
verebilmek ad›na, özellikle
son 20 y›lda, su alt› araçlara
olan ilgi büyük oranda artt›.
Bu kapsamda, su alt› araçla-
r›, özellikle, su alt› araflt›rma-
lar›, su alt› durum fark›ndal›-
¤› sa¤lama, may›n harbi, de-
nizalt› savunma harbi, su alt›
inflaatlar›, bak›m / onar›m vb.
çal›flmalarda kullan›l›yor.
‹nsans›z su alt› araçlar›,
Uzaktan Kumandal› Su Alt›
Arac› (Remotely Operated

Vehicle/ ROV)’lar ve Otonom
Su Alt› Arac› (Autonomous
Underwater Vehicle / AUV)’ler
olmak üzere iki ana gruba ay-
r›l›yor. ROV, bir operatör yar-
d›m›yla uzaktan kontrol edi-
lerek su alt›nda de¤iflik
amaçlara yönelik kullan›labi-
len bir su alt› robotu olarak
tan›mlan›yor. ROV’lar›n ilk
y›llardaki kullan›mlar›, genel-
de may›n / patlay›c› imha ve
temizleme amaçl› olmak üze-
re askeri uygulamalar üzeri-
ne oldu. Fakat günümüzde,
denizdeki petrol araflt›rmala-
r›, ROV kullan›m›n›n yaklafl›k
yüzde 60’›n› oluflturuyor.
AUV’ler ve ROV’lar aras›ndaki
en temel fark ise AUV’lerin
otonom / yar› otonom görev
yapabilmelerinden ve kendi
güç kaynaklar›na sahip olma-
lar›ndan kaynaklan›yor.
Günümüzde, AUV’ler de
ROV’lar gibi, may›n tespiti ve
imhas› problemlerine çözüm
getirmesi beklenen önemli
unsurlar aras›nda yer al›yor.
Fakat tüm bu beklentilere
ra¤men, korozyon ve bas›nç
etkilerinden dolay›, insans›z
su alt› araçlar›nda yüksek
oranda y›pranma meydana
gelmesi, deniz içindeki dalga
hareketlerinin pertürbasyo-
na (bozunum) sebep olmas›,

ÖZEL SAYI ADVERTORIAL

‹nsans›z Araçlar
GATE Elektronik’ten

Soruluyor So¤uk Savafl sonras› ortaya ç›kan 

yeni risk ve tehdit alg›lamalar› 

paralelinde, insan hayat›n› riske

atmayacak, insans›z kara, hava ve 

su alt› araçlar›n›n gelifltirilmesi

konusunda, hem akademik çevrelerde

hem de endüstri çevrelerinde önemli

çal›flmalar yürütülmeye baflland›. 

Özellikle, may›nlar›n, terörist 

unsurlar ve benzeri asimetrik 

tehditler taraf›ndan, kanal ve liman

içleri gibi, deniz trafi¤inin yo¤un oldu¤u

yerlerde kullan›labilece¤inin

de¤erlendirilmesi ile insans›z

su alt› arac› (Unmanned Underwater 

Vehicle / UUV)’lere olan ilgi,

günümüzde daha da artm›fl durumda.

Mevcut teknolojileri yak›ndan takip

eden, ülkemizin önde gelen savunma

firmalar›ndan GATE Elektronik de

Silahl› Kuvvetlerimizin ihtiyaç duydu¤u

ve duyaca¤› insans›z sistemlerin

gelifltirilmesine yönelik, önemli 

Ar-Ge çal›flmalar›n›n alt›na imza

atmaya devam ediyor.
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deniz suyunun elektroman-
yetik spektrum dahilinde çok
s›n›rl› bantlarda ve belirli öl-
çüde geçirgen davran›yor ol-
mas› gibi koflullar, su alt›nda
çal›flacak araçlar›n tasar›m›-
n› oldukça zorlaflt›r›yor.
‹lk olarak 2006 y›l›nda Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM),
TÜB‹TAK ve TÜB‹TAK-MAM
Enerji Enstitüsü aras›nda im-
zalanan ve TÜB‹TAK 1007
program› destekli Milli PAP
(ROV / Efllikçi bir su üstü un-
suruna kabloyla ba¤l› su alt›
araç) Cihaz› Gelifltirilmesi
Projesi kapsam›nda çal›flma-
lara bafllayan GATE Elektro-
nik, bu projede ROV modülü-
nün gelifltirilmesi, robot kolu
gelifltirilmesi, silah sistemi
gelifltirilmesi, kablo sarma
ünitesi gelifltirilmesi, bu bi-
rimlerin sisteme entegras-
yonu ve test faaliyetlerinin
gerçeklefltirilmesi konula-
r›nda çal›flmalar gerçeklefl-
tirdi.
Hemen ard›ndan GATE Elek-
tronik, 14 May›s 2010 tarihin-
de, SSM ile yeni bir anlaflma
imzalayarak, Milli AUV Cihaz›
Gelifltirme Projesi’ni hayata
geçirdi. Savunma Sanayii
Destekleme Fonu (SSDF)
deste¤i ile bafllat›lan projeye,
‹stanbul Teknik Üniversitesi
(‹TÜ), Kocaeli Üniversitesi ve
TR Teknoloji firmas› ortakl›k
ediyor.
Proje kapsam›nda, proje yö-
netimi, sistem mühendisli¤i,
test, entegrasyon ve do¤ru-
lama faaliyetlerine liderlik

edip, su alt› arac›n›n seyrü-
sefer ve kontrol algoritmala-
r›n› gelifltirecek olan TR Tek-
noloji, sistemdeki, kumanda-
l› mod seçene¤i ile kullan›la-
cak olan kontrol konsolu, ve-
ri aktarma modülü ve su alt›
arac› gibi unsurlar›n görev
yaz›l›mlar›n› gelifltirme so-
rumlulu¤unu da üstlendi.
Kocaeli Üniversitesi, Elek-
tronik ve Haberleflme Mü-
hendisli¤i Bölümü’nün des-
te¤i ile görüntü iflleme konu-
sunda; ‹TÜ ise Gemi ‹nflaat›
ve Deniz Bilimleri Fakültesi
deste¤i ile veri aktarma mo-
dülü ve AUV’nin su tank› yö-
nelim testleri konusunda,
projeye dan›flmanl›k hizmeti
verecek. Bu sayede, GATE
Elektronik, Ar-Ge projelerini
desteklemesinin yan› s›ra ül-
kemizdeki üniversite-sanayi
ifl birli¤inin gelifltirilmesine
de katk›da bulunacak.
Bunlar›n yan› s›ra firma, ge-

rek milli AUV cihaz› gelifltir-
me faaliyetleri için bilgi biri-
kimi ve teknik altyap› olufltu-
rulmas› gerekse düflük mali-
yetli ve tüy s›klet bir ROV ge-
lifltirilmesi amac›yla, TR Tek-
noloji ile sürdürdü¤ü ifl or-
takl›¤›n›n öz kaynaklar› ile fi-
nanse etmekte oldu¤u Gazi
Mustafa Kemal (GMK) Oto-
nom Su Alt› Gözlem Arac›
Gelifltirme Projesi’ni sürdü-
rüyor.
Ülkemizde büyük bir ihtiyaç
oldu¤u de¤erlendirilen ifl
s›n›f› ROV’un gelifltirme fa-
aliyetleri de, Gelibolu ‹fl S›-
n›f› ROV Gelifltirme Projesi
kapsam›nda yine GATE
Elektronik ile TR Teknoloji
ifl ortakl›¤›n›n öz kaynaklar›
ile finanse ediliyor. Ülkemiz
ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra Geli-
bolu ‹fl S›n›f› ROV’un, yük-
sek bir ihracat potansiyeli-
ne sahip oldu¤u da de¤er-
lendiriliyor.

Ürün Gelifltirme 
Sürecinin 
Kazand›rd›klar›
GATE Elektronik, özellikle TR
Teknoloji ifl ortakl›¤› ile yü-
rütmekte oldu¤u insans›z su
alt› arac› gelifltirme faaliyet-
lerinde, ilgili ürünlerin kulla-
n›m alanlar› ve konseptlerin-
den kaynaklanan farkl› ge-
reksinimleri, ortak yaz›l›m /
donan›m altyap›s› ve bilgi bi-
rikimine dayal› bir süreç da-
hilinde ele al›yor. Farkl› pro-
jeler içerisinde gelifltirilmek-
te olan ürünler ise fiziksel
özellikleri, seyrüsefer sen-
sörleri, gözetleme sensörle-
ri, motor ve itki sistemleri ve
operasyonel ihtiyaçlar› dola-
y›s›yla farkl›l›klar arz ediyor.
Örne¤in ifl s›n›f› bir ROV’da,
yunuslama manevras› yap-
madan dal›fl yapabilme, ken-
di ekseni etraf›nda dönebil-
me gibi hareket kabiliyetleri
büyük önem arz ederken;
torpido flekilli bir UUV’de, hiç
GPS güncellemesi almadan,
yüksek h›zlarda, uzun mesa-
fedeki görevleri belirli do¤-
rulukta icra edebilme gibi
hususlar daha önemli olabi-
liyor. Dolay›s›yla, yürütülen
faaliyetlerde, her bir araçtaki
yatay / düfley motor say›lar›
ve bu motorlar›n yerleflimle-
ri, faydal› yüklerin konfigü-
rasyonlar› ve hassasiyetleri
gibi unsurlar, proje baz›nda,
özellikle gereksinim analizi
ve tasar›m fazlar›nda GATE
Elektronik taraf›ndan ayr› ay-
r› ele al›n›yor.
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Otonom S›n›fta GMK
Her türlü platforma h›zl› ve
kolay bir flekilde entegre edi-
lebilmesi, operasyon kolayl›-
¤› ve düflük bak›m gereksini-
mi, modüler yap›s› gibi özel-
liklerinin yan› s›ra GMK Oto-
nom Su Alt› Gözlem Arac›,
ROV sistemlerinden farkl›
olarak, kendi üzerinde tafl›d›-
¤› güç ünitesi ve kendi seyrü-
sefer sistemi ile önceden be-
lirlenmifl rotalarda görev ic-
ra edebiliyor. Ayr›ca GMK,
otonomi özelli¤i sayesinde
görev esnas›nda önceden
öngörülmemifl durumlar
karfl›s›nda da tepki verebilen
bir sistem olarak öne ç›k›yor.
Üzerinde tafl›yaca¤› Forward
Looking Sonar, Side Scan
Sonar, Akustik Modem, araç
/ ak›nt› h›z› ölçme için DVL,
pozisyon ve do¤rultu ölçme
için AHRS (Attitude Heading
Reference System), s›cakl›k,
derinlik ve iletkenlik ölçme
için CTD ve altimetre gibi
sensörleri sayesinde de ara-
c›n, may›n tarama, teflhis et-
me ve dip haritas› ç›karma
gibi görevleri baflar› ile yeri-
ne getirebilmesi bekleniyor.
Askeri ihtiyaçlar kapsam›nda
su üstü ve su alt› gemilerinin
bekalar›n›n sa¤lanmas›
amac›yla, tehdit yaratan de-
niz may›nlar›n›n tespiti ve
imhas› ile liman ve bo¤az gi-
rifl ç›k›fllar›ndaki may›nlar›n
uzaktan tespitine yönelik
olarak kullan›lmas› beklenen
GMK’n›n, sivil ihtiyaçlar kap-
sam›nda da deprem araflt›r-
malar›, su alt›na yönelik ba-
t›k gemi tespiti ve çeflitli bi-
limsel araflt›rmalar›n su al-
t›ndaki en büyük yard›mc›s›
olaca¤› düflünülüyor.
GMK’n›n, deniz suyu tuzluluk
oran›, s›cakl›k, derinlik, elek-
triksel iletkenlik, ak›nt› duru-
mu, deniz dip yap›s› ve topog-
rafyas›, iklimsel ve oflinogra-
fik özellikler gibi konularda
veri toplamas› da kullan›m
alanlar› aras›nda yer al›yor.

‹fl S›n›f›nda Gelibolu
Üzerinde yer alan sonar,
AHRS, CTD, pinger, flaflör,

transponder, altimetre ve
yüksek çözünürlüklü kame-
ra gibi sensörlerin yan› s›ra
Gelibolu, yüksek dayan›m ve
kald›rma kapasiteli iki adet
7 eksenli robot kola ve 
30 mm çelik tel kesme ka-
pasiteli kesici bir uca da sa-
hip. Bu sistemlerinin yard›-
m› ile araç, 3000 metreyi
aflan derinliklerde, denizalt›
kurtarma, bat›k ç›karma,
may›n imhas›, deniz dibi in-
celeme, sismik araflt›rmala-
r› için gözlem yapma ve su
alt›ndan numuneler alma,
deniz dibinde yer alan boru
ya da kablo hatlar›n›n bak›m
/ idame faaliyetleri gibi, has-
sasiyet gerektiren ifller için
tasarland› ve üretildi.

May›n ‹mhas› 
Çanakkale’nin ‹fli
Uzaktan kumanda edilebilen,
may›n arama ve may›n avla-
ma görevlerinde kullan›labi-
lecek bir su alt› arac› olan
Çanakkale Tek Kullan›ml›k
Mobil May›n ‹mha fiarj› (Sing-
le Shot ROV / SSR), tespit
edilen bir may›n›n imhas› için
flarj yerlefltirme faaliyetinde
dalg›ç kullan›m› gereklili¤ini
ortadan kald›rmas›n›n yan›
s›ra s›n›rl› olan dalg›ç ve top-
lam dal›fl sürelerinin verimli
kullan›m›na da destek olacak
bir sistem. Su alt› araçlar›n-
da ciddi bir bilgi birikimi ve
tecrübe kazanan GATE Elek-
tronik, edindi¤i bu kazan›m-
lar›, insans›z kara araçlar› ve
enerji sistemleri üzerinde de
kullanmaya bafllad›. Bu kap-
samda firma, uzaktan ku-
manda edilebilen robotik sis-
temler, yak›t pilleri ve batar-
yalar konular›nda da önemli
çal›flmalar yürütüyor.

Güç için OSPEM
Görev süresinin uzun ol-
mas› istenilen insans›z
robot sistemlerinde
kullan›lmak üzere, 
GATE Elektronik taraf›n-
dan tasarlan›p üretilen
OSPEM (Otonom Sistem-
ler için PEM Yak›t Pili), 
1 KW ç›k›fl gücüne sahip

olan bir proton
de¤iflimli zar (Proton
Exchange Membrane /
PEM) hidrojen yak›t pili. 
OSPEM, Li-Ion, Li-Polymer,
kuru ya da jel tipi akülerden
farkl› olarak, yüksek güç yo-
¤unlu¤u ile operasyon süre-
lerini 4 kata kadar uzatmak-
ta, yak›t (hidrojen) ve oksitle-
yici (hava ya da oksijen) sa¤-
land›¤› sürece, enerji üreti-
mine devam edebiliyor.
Enerjinin elde edilebilmesi
için gerekli olan hidrojenin,
küçük hacimli kartufllarda
rahatl›kla depolanabilmesi
ve kolayl›kla de¤ifltirilebilir
olmas› ile önemli miktarda
düflük emisyon üretmesi,
sessiz ve modüler bir yap›da
oluflu sayesinde, OSPEM’in,
tafl›nabilir elektronik cihaz-
lar için en çok tercih edilen
güç kayna¤› olmas› bekleni-
yor. OSPEM, hâlihaz›rda seri
üretim aflamas›na haz›r du-
rumda.

Gümüfl Oksit Çinko
Batarya da Var
GATE Elektronik’in, yine ta-
sar›m ve üretim çal›flmalar›-
n› tamamlad›¤› bir di¤er ürü-
nü ise gümüfl oksit çinko ba-
tarya. Bir hücreden elde edi-
lebilecek enerjinin yeterli ol-
mad›¤› durumlarda kullan›-
labilen bu üründe, piller, seri

ve / veya paralel bir flekilde
ba¤lanarak, bir batarya blo-
¤u oluflturuluyor. Bu flekilde
oluflturulmufl gümüfl oksit
çinko batarya gruplar›, 10
dakika kadar 300 kW enerji
verebiliyor. Bu bataryalar›n
en önemli avantajlar› aras›n-
da, yüksek enerji yo¤unluk-
lar›, yüksek spesifik enerjile-
ri, kan›tlanm›fl güvenilirlik ve
birim hacim ile kütle bafl›na
en yüksek güç ç›k›fl›na sahip
olmalar› gösterilebilir.
Özellikle uzay uygulamala-
r›nda, bu bataryalar, yüksek
güç gereksinimine ihtiyaç
duyulan periyotlarda, günefl
pillerine destek olma amaçl›
kullan›l›yor. Di¤er zamanlar-
da ise günefl pillerinin yedek-
leri olarak görev yap›yor. Gü-
müfl oksit çinko bataryalar,
ayr›ca, askeri uçak uygula-
malar›nda, acil güç ünitesi ya
da uçufl kontrol yüzeylerinin
aniden devreye girdi¤i baz›
manevralarda, ilave güç üni-
tesi olarak da kullan›l›yor.

Örnek Al›nacak 
Çal›flmalar
GATE Elektronik’in Ar-Ge ya-
t›r›mlar› ile ülkemizde, son
y›llarda, özellikle insans›z su
alt› arac› gelifltirme çal›flma-
lar› oldukça baflar›l› bir flekil-
de devam ediyor. Söz konusu

çal›flmalar›n ç›kt›lar›n›n,
yak›n gelecekte d›fla ba-
¤›ml›l›¤› en aza indirme-
sini ve uluslararas› alan-
da rekabet gücümüzü
artt›rmas›n› umuyor, el-
de edilecek baflar›lar›n,
hâlihaz›rda devam eden
ya da bafllat›lacak çal›fl-
malara da örnek olmas›n›

diliyoruz.

GATE Elektronik, 
Gelibolu ile yurt d›fl›

pazarlara aç›lmay› da 
hedefliyor.

OSPEM (Otonom Sistemler için 
1 KW PEM Yak›t Pili)
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YALTES ‹mzas› 
M‹LGEM’de
Türkiye’nin en önemli gemi tasa-
r›m ve infla projesi M‹LGEM’de
görev alan YALTES, projenin
ikinci gemisi olan BÜYÜKADA
(F-512)’n›n savafl yönetim sis-
temi (SYS) kapsam›nda; Ope-
ratör, Komuta ve Link Kon-
sollar›, Sistem Arayüz Kabi-
netleri, Savafl Sistemi Video
A¤› Sistemleri donan›mlar› ile
3 Boyutlu Arama Radar›, At›fl
Kontrol Radar›, Nokta Savun-
ma Güdümlü Mermi Sistemi
(Sea RAM), Lazer ‹kaz Siste-
mi, Mesaj ‹flletim Sistemi ve
Karar Destek Sistemi yaz›-
l›mlar›n› sa¤l›yor. Firma ta-
raf›ndan sa¤lanan donan›m
ve yaz›l›mlar, Dz.K.K.l›¤›
Araflt›rma Merkez Komutan-
l›¤› (ARMERKOM)’da konufllu
laboratuvar ortam›nda, sis-
tem seviyesi fabrika kabul
testleri (FAT) baflar›yla yap›l-
d›ktan sonra, ‹stanbul Tersa-
nesi Komutanl›¤›na sevk edil-
mifl durumda.
Üçüncü gemiden itibaren ya-
p›lacak infla faaliyetlerine yö-
nelik Savunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM) taraf›ndan ihale
süreci sürdürülen M‹LGEM-S

projesi kapsam›nda, YALTES;
infla edilecek gemiler için, il-
gili ortaklar› ile teklif çal›flma-
lar›n› da sürdürüyor.
M‹LGEM’de kullan›lan bir bafl-
ka YALTES tasar›m› sistem ise
Entegre Platform Kontrol ‹zle-
me Sistemi (EPK‹S). M‹LGEM
projesinin ilk gemisi TCG

HEYBEL‹ADA (F-511)’de ifl-
levsel olan EPK‹S’in, ikinci
gemi BÜYÜKADA için de
malzeme teslimleri tamam-
land›. Projenin 3. gemisinden
itibaren infla edilecek gemi-
lere yönelik EPK‹S teklifleri
de gemileri infla etmeye aday
özel tersaneler DEARSAN ve

RMK Marine’ye sunuldu. Su-
nulan tekliflerde, hâlihaz›r-
daki EPK‹S konfigürasyonu-
na ek olarak, STM taraf›ndan
yürütülen Ana Tahrik Sistemi
entegrasyonunun bir parças›
olarak EPK‹S ile entegre bir
Ana Tahrik Kontrol Sistemi
de yer al›yor.

ÖZEL SAYI

YALTES, 
Yeni Baflar›lara 
Kulaç At›yor

Türk Deniz Kuvvetlerine, f›rkateynlerden, kara konufllu 

birimlere kadar, çok say›da ve çeflitli sistem ve alt sistem

sa¤layan ve salt deniz sistemlerine yönelik olarak faaliyet

gösteren YALTES’te, geçti¤imiz Temmuz ay› içinde gerçekleflen

genel müdür de¤iflikli¤i ile yeni bir dönem bafllad›. Türkiye’de,

sadece deniz sistemlerine odaklanan az say›da firmadan biri

olarak uzun y›llard›r Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’na

hizmet veren ve çok say›da projeyi baflar›yla tamamlayan

YALTES’in, mevcut projelerini, gelecek ile ilgili planlar›n› ve 

Ar-Ge çal›flmalar›n›, ana hatlar›yla sizlerle paylaflaca¤›z.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

M‹LGEM’in ilk gemisi 
TCG HEYBEL‹ADA 
(F-511)’n›n Entegre 
Köprüüstü Konsolu
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Barbaros ve G S›n›f›
F›rkateynler, 
YALTES ile Evrim 
Geçiriyor
HAVELSAN ana yüklenicili-
¤inde yürütülen, Gemi Enteg-
re Savafl ‹dare Sistemi 
(GENES‹S) projesi kapsam›n-
da, Gabya (G) s›n›f› f›rkateyn-
lere SYS, donan›m birimleri
ve yaz›l›m birimleri için bak›m
hizmeti sa¤layan YALTES,
geçti¤imiz günlerde, proje
kapsam›ndaki 8’inci ve son ge-
mi olan TCG GÖKSU (F-497)
için teslim etti¤i birimlerin yer
ald›¤›, deniz kabul testleri
(SAT)’ni de baflar› ile tamam-
lad›. YALTES, G s›n›f› f›rka-
teynlere, Mk41 lançeri enteg-
rasyonu ile dikine f›rlat›lan
Geliflmifl Sea Sparrow Füzesi

(Evolved Sea Sparrow Missile
/ ESSM) kabiliyeti kazand›r›l-
mas›n› kapsayan projede de
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
YALTES, Dz.K.K.l›¤› envante-
rine giren ilk modern f›rka-
teynler aras›nda yer alan
Barbaros s›n›f› f›rkateynlere
monte edilecek 3 boyutlu
arama radar›n›n SYS’ye en-
tegrasyonu ve bu f›rkateynle-
re de dikine f›rlat›lan ESSM
kabiliyeti kazand›r›lmas›n›
kapsayan projelerde de çal›fl-
malar›na devam ediyor. Bu
kapsamda, ilk f›rkateyne mon-
te edilen radar›n, liman kabul
testleri (HAT) için çal›flmalar
sürdürülüyor. ESSM projesi
kapsam›nda ise 2013 y›l›nda
yap›lacak teslimatlar için üre-
tim faaliyetleri yürütülüyor.

Karakol Botlar› ve 
Ar-Ge de Kapsama
Alan›nda
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)
projesinde de rol alan YALTES,
Makine Kontrol ve Gözetle-
me Sistemi tedariki kapsa-
m›nda, 10 adet sistemi tes-
lim etti. Bunlardan 8’i, kabul
testlerinden baflar›yla geçe-
rek devreye al›nd›.
Gün geçtikçe yerlilik oran›n›
artt›rarak, Türk Deniz Kuvvet-
lerinin özgün platform oto-
masyon sistemleri sa¤lay›c›s›
olma hedefine emin ad›mlar-
la yürüyen YALTES, bir yan-
dan da afla¤›da ana hatlar›yla
bahsedece¤imiz Ar-Ge faali-
yetlerine devam ediyor.
Entegre Sahil Gözetleme

(ICS) Sistemi: YALTES tara-
f›ndan, prototip “Sahil Gü-
venlik Radar Sistemi” olarak
bafllat›lan “Entegre Sahil Gö-
zetleme Sistemi” prototipi,
kendisi için belirlenen ister-
lerin çok ötesinde geniflleti-
lerek, ürün olarak çeflitli
müflterilere teklif edilecek
seviyeye getirildi. Güncel
teknolojileri bar›nd›rmas›,
uluslararas› sistemlere en-
tegrasyon alt yap›s›na sahip
olmas› ve gelifltirme süreç-
lerinin, günümüz teknolojisi-
nin tüm avantajlar›ndan fay-
dalanan yöntemlere dayan-
mas› ile öne ç›kan sistem,
firma yetkilileri taraf›ndan
belirtildi¤ine göre; YALTES’in

ve endüstrinin, gelecekte iz-
leyece¤i gelifltirme yöntem-
lerinin belirlenmesinde ör-
nek teflkil edecek potansiye-
le de sahip. Ürün, potansiyel
müflterilerin be¤enisine su-
nuluyor ve edinilen teknik bi-
rikim sonucunda, uluslara-
ras› projelerde benzer ürün-
leri gelifltirmek üzere çal›fl-
malara devam ediliyor.
Say›sal Video: Söz konusu
proje kapsam›nda, YALTES
taraf›ndan, 2011 y›l›nda bafl-
lat›lan faaliyetler, son afla-
maya geldi. Mevcut deniz ko-
muta kontrol sistemlerinde
kullan›lan analog video ister-
lerini (radar video, sensör /
TV video ve video kay›t ve oy-
natma) karfl›layan, bunlar›n
yan›nda ek kabiliyetler de su-
nan YALTES Say›sal Video çö-
zümü, fuarlarda sergilendi¤i
gibi özel sunumlar için istekte
bulunan potansiyel müflteri-
lerin be¤enisine de sunulu-
yor. Çözüm, ilgili sistemlerin
“Yaflam Döngü Deste¤i” ihti-
yaçlar›n› dikkate alan, yeni
sistemlerde oldu¤u gibi mev-
cut sistemler üzerinde kulla-
n›labilen bir mimari yap›ya
sahip olup, tamamen yerli
olanaklarla gelifltirildi.
SYS: YALTES, 2012 y›l› içeri-
sinde gerçeklefltirdi¤i yat›-
r›m ile Dz.K.K.l›¤› bünyesin-
de hizmet vermekte olan
TACTICOS tabanl› komuta
kontrol sistemlerinin yaflam

M‹LGEM’e RAM sisteminin
entegrasyonunda, 
YALTES’in arayüz 

yaz›l›mlar› kullan›ld›.

YALTES taraf›ndan üretilen M‹LGEM SYS
donan›mlar›ndan operatör konsolu

YALTES’in Bafl Hasar Kontrol Konsolu



döngü deste¤ini sa¤layacak
alt yap›y› oluflturdu. Bu kap-
samda donan›m ve yaz›l›m
konfigürasyon ö¤elerine, ya-
z›l›m gelifltirme ortamlar›na,
donan›m tasar›m ve üretim
alt yap›s›na sahip olan 
YALTES, anahtar alan uz-
manl›klar›n› oluflturmak
üzere haz›rlanan e¤itim pla-
n›n›n uygulamas›na devam
ediyor ve tüm e¤itimleri,
2013 y›l›n›n ilk yar›s›nda ta-
mamlamay› planl›yor. Bu
e¤itimlerden sonra YALTES,
mevcut ve gelece¤e yönelik
gelifltirilen tüm deniz komu-
ta kontrol sistemlerinde her
role aday olacak ve deniz ko-
muta kontrol sistemlerinin
tüm bileflenleri için üstlendi-
¤i görevleri baflar›yla ta-
mamlayacak seviyeye ulafl-
may› öngörüyor.
YALTES, SYS donan›m› tara-
f›nda ürün yelpazesi de ge-
niflletiyor. Bu kapsamda,
Thales Hollanda taraf›ndan

çeflitli ülke deniz kuvvetleri-
ne sat›lan SYS operatör
konsollar›, YALTES taraf›n-
dan üretiliyor ve ihraç edili-
yor. Yine Thales Hollanda
taraf›ndan isterleri belirle-
nen ve tasar›m› YALTES ta-

raf›ndan yap›lan, yeni nesil
operatör konsolunun kritik
tasar›m gözden geçirmesi
baflar›yla tamamland›. 2013
y›l›ndan itibaren üretimine
bafllanacak yeni nesil ope-
ratör konsollar›, çeflitli ül-

kelerin deniz kuvvetlerinde
kullan›lmak üzere ihraç edi-
lecek.
YALTES, bahsi geçen Ar-Ge
çal›flmalar›n›n ç›kt›lar›n›n da
al›nmaya bafllamas› ile gele-
ce¤e güvenle ilerliyor.

ÖZEL SAYI
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ASELSAN, özgün tasa-
r›mlar› ile su alt› tek-
nolojileri konusunda

gelece¤e yönelik sistem ge-
lifltirme çal›flmalar›n›, “Su
Alt› Akustik Sistem Teknolo-
jileri Yol Haritas›”na uygun
olarak sürdürüyor. Bu alan-
da, Bas›nç Tank› (1000 m),
Otomatik Konumland›rma
Sistemli Akustik Ölçüm Ha-
vuzu, Aç›k Alan Akustik Test
Sahas›, akustik test cihaz ve
yaz›l›mlar› (yükselteç, pro-
jektör, hidrofon ve analizör
modelleme yaz›l›mlar›) gibi
yat›r›mlar›n› tamamlayan
ASELSAN, ürün yelpazesine
su üstü ve su alt› torpido kar-
fl› tedbir sistemlerinin yan›
s›ra sonar sistemlerini de
ilave etmeye bafllad›.
Akustik sistem gelifltirme
çal›flmalar›na ara vermeden
devam eden ASELSAN, su
üstü gemilerini torpidolara
karfl› korumak üzere geliflti-
rilen ve pilot üretimi tamam-
lanan Milli Torpido Kar›flt›r-
ma Aldatma Sistemi (TKAS)
HIZIR’›n deniz testlerini sür-
dürüyor. Denizalt›lar› torpi-
dolara karfl› korumak üzere
gelifltirilen milli kar›flt›rma
ve aldatma dekoy sistemleri

ile karar destek sisteminin
ise ilk teslimatlar› tamam-
land›. Bu çal›flmalar sonu-
cunda elde edilen tecrübeler
ile de¤iflik sonar sistemleri-
nin gelifltirilmesi çal›flmala-
r›na bafllayan ASELSAN, ha-
len derinlik ölçmek ve su alt›
haritas› ç›karmaya yönelik
tek ›fl›nl› derinlik ölçüm so-
nar› KULAÇ ve çok ›fl›nl› de-
rinlik ölçüm sonar› FERSAH
ile ilgili faaliyetlerine devam
ediyor. Ayr›ca, kazan›lan tek-
nolojilerden yararlan›larak
gelifltirilen aktif sonar ailesi
kapsam›nda, “May›n Tespit
Sonar›” (MATES) ve liman
güvenli¤i amac›yla kullan›la-
cak aktif sonarlar üzerindeki
çal›flmalar da sürüyor.
Çal›flmalar›n› sivil alana da
tafl›yan ASELSAN, MTA Sismik
Araflt›rma Gemisi’nde, bilim-
sel araflt›rma ekipman ve sis-
temlerini tedarik ve entegre
etme sorumlulu¤unu da üst-
lendi. Ek olarak, ASELSAN’›n
su alt› akusti¤i uzmanlar›,
gelecekteki yeni projelere
yönelik bilgi kazanmak ve
gemiyi tan›mak amac›yla,
NAUTILUS su alt› araflt›rma
gemisinde çeflitli çal›flmala-
ra da kat›ld›lar.

Su Alt›n›n Gizlerini 
ASELSAN Ortaya Ç›kart›yor
Denizalt› Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP),

Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (RATSHIP)

ve Maden Tetkik ve Arama (MTA)

Genel Müdürlü¤ünün Sismik Araflt›rma

Gemisi projelerindeki tüm su alt› sistem

ve sensörlerden, tedarik sürecinden

Entegre Lojistik Destek (ELD) sürecine

kadar sorumlu olan ASELSAN; 

yurt içinde, su alt› kabiliyetlerinin

kazan›lmas› yönündeki özgün çal›flmalar›na

h›zla devam ediyor. 
ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri Grup Baflkanl›¤›

Bas›nç Tank› (1000 m)

Nautilus Gemisi
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Derinlik Ölçümü ‹çin
Akustik “KULAÇ”
Aktif sonar faaliyet alan›nda
tecrübe ve bilgi birikimi sa¤-
lamak ve misyonuna uygun
flekilde, Türk Silahl› Kuvvet-
lerinin ihtiyaçlar›n› yurt içi
imkânlarla karfl›layacak bir
ürün ortaya ç›karmak üzere,
2010 y›l›nda, “Tek Ifl›nl› ‹s-
kandil” sistemi KULAÇ’› ge-
lifltirme faaliyetlerine baflla-
yan ASELSAN, k›sa süre içe-
risinde, su üstü gemileri ve
denizalt›lar için kullan›ma
haz›r birimler ortaya ç›kard›.
Bir seyir yard›mc› cihaz› ola-
rak askeri deniz platformla-
r›nda derinlik ölçümü yapan
KULAÇ, iki veya daha fazla
akustik çevirici (transdüser)
içeren bir “aktif sonar”. Sis-
tem, gemiden yay›nlanan
akustik sinyalin, dipten veya
yüzeyden yans›malar›n›n
dinlenmesi ve gönderme /
alma zaman› aras›ndaki
farktan hareketle derinlik öl-
çümü gerçeklefltiriyor.
ASELSAN, KULAÇ iskandil
sistemi ile Ay s›n›f› denizalt›-
lar›n ihtiyac› için aç›lan ve
dünya pazarlar›nda önde ge-
len yabanc› bir firman›n da
kat›ld›¤› aç›k ihaleyi kazana-
rak, sistemin dünya çap›nda
rekabet edebilir özelliklerde
oldu¤unu da gösterdi. Halen
bu sözleflme kapsam›nda sü-
ren üretim ve entegrasyon
haz›rl›k çal›flmalar›n›n yan›
s›ra ASELSAN, tamamen
Türk mühendisinin eseri olan
KULAÇ iskandil sisteminin,
Yeni Tip Denizalt›, M‹LGEM-S
ve LPD gemi infla projelerinde
de “yerli” ürün olarak kulla-
n›lmas›n› bekliyor.
KULAÇ sisteminin yap›s›nda;
“Gönderme Alma ve ‹fllemci
Birimi”, su üstü platformlar›
için 50 kHz ve 200 kHz olmak
üzere iki adet; denizalt› plat-
formlar› için ise iki adet 50 kHz
ve iki adet 400 kHz olmak üze-
re toplam dört adet transdü-
ser ile iki adet “Uzak Gösterge
Birimi” bulunuyor. KULAÇ
Gönderme Alma ve ‹fllemci Bi-
rimi ve kullan›c› arayüzü örne-
¤i fiekil 1’de gösterilmifltir.

Aktif Sonar Gelifltirme
Çal›flmalar›
ASELSAN, yürütmekte oldu-
¤u KULAÇ, MATES, FERSAH
ve liman güvenli¤i amac›yla
kullan›lacak aktif sonarlar
gelifltirme çal›flmalar› saye-
sinde, önümüzdeki dönem-
de, su üstü gemi ve sahil / li-
man güvenli¤i projelerinde
oluflacak ihtiyaçlar ve sistem
isterleri do¤rultusunda, plat-
formun önündeki alan› yük-
sek çözünürlükte tarayan bir
sonar türü olan “forward
looking sonar”, may›n tespit
sonar›, çok ›fl›nl› iskandil ve
sahil / limanlarda kullan›lan
sonar ihtiyaçlar›n›, yerli ola-
rak karfl›lamay› hedefliyor.
ASELSAN taraf›ndan gelifltiri-
len aktif sonar sistemleri,
“Gönderme Alma Birimi”,
“Sinyal ‹flleme Birimi”, “Kulla-
n›c› Arayüz Birimi” ve “Trans-
düser Dizini”nden olufluyor.
Tüm aktif sonar ailesi için kul-
lan›lan ortak sistem mimarisi
fiekil 2’de gösterilmifltir.
Akustik sistem gelifltirme ça-
l›flmalar› kapsam›nda kazan›l-
m›fl teknolojiler ve mevcut alt-
yap›lar kullan›larak, algoritma
ve prototip Sinyal ‹flleme Biri-
mi ve Gönderme Alma Birimi
gelifltirme çal›flmalar› halen
sürdürülüyor. ASELSAN’›n di-
¤er sistem gelifltirme çal›fl-
malar› için de alt yap› olufltu-
ran bu çal›flmalar, gelecekte,

farkl› ihtiyaçlara yönelik sis-
temlerin süratli ve maliyet et-
kin flekilde gelifltirilmesini
sa¤layacak.
Akustik sistemleri oluflturan
önemli alt birimlerden birisi
olan transdüserlere yönelik
çal›flmalarda ise tasar›m ve
gelifltirme kabiliyetine ilave-
ten, kullan›lan seramik mal-
zemelerin de yerli üretim im-
kânlar›n›n oluflturulmas› yö-
nünde çal›fl›lmalar yürütülü-
yor. Bu konularda ASELSAN,
çeflitli üniversiteler ve KOB‹’ler-
le ifl birlikleri yap›yor.

Yeni Nesil 
Sonar Teknolojileri
Günümüz su alt› akustik sis-
temlerinde, “Ping” sinyal
teknolojisine uygun, dar fre-
kans bantl› farkl› modülas-
yonlarda darbe sinyalleri
kullan›l›yor. Bu tür sinyaller
ile uzun menzil ve yüksek çö-
zünürlük gereksinimlerinin
birlikte karfl›lanmas› ama-
c›yla yüksek sinyal enerjisi
kullan›ld›¤›nda; kavitasyon,
ç›nlama (reverberation) sevi-
yesi art›fl› ve transdüser di-
namiklerinin fiziksel ve uy-
gulama k›s›tlamalar›na ila-
veten, deniz canl›lar› ile
olumsuz etkileflim de söz ko-
nusu oluyor.
Sonar sistemlerinin çevre ile

uyumluluk gereksinimleri
nedeniyle ve telekomünikas-
yon teknolojisindeki gelifl-
melerin sonar sistemlerine
yans›malar› sayesinde, sonar
teknolojilerinde günümüzde
bir de¤iflim süreci yaflan›yor.
Yeni nesil sonarlarda; genifl
bantl› ve/veya örtülü (covert)
çal›flabilen aktif yay›n yete-
ne¤i bulunaca¤›, “Ping” sin-
yal teknolojisinde de¤iflimle-
rin etkilerinin yaflanaca¤› ve
sonar sinyal düzeylerinin de-
niz canl›lar› ile etkileflimi hu-
suslar›nda de¤iflmeler ola-
ca¤› de¤erlendiriliyor. Bu ge-
liflmeleri yak›nda takip eden
ASELSAN, gelecekteki sonar
teknolojileri konusunda, B‹L-
KENT Üniversitesi Akustik ve
Sualt› Teknolojileri Araflt›r-
malar› Merkezi (BASTA) ile
birlikte, özellikle DSSS 
(Direct Sequence Spread
Spectrum) teknolojilerinin su
alt› akustik alan›nda uygu-
lanmas›na yönelik Ar-Ge fa-
aliyetleri yürütüyor.
Yeni nesil sonarlar için tek-
noloji gelifltirme çal›flmala-
r›nda; düflük kaynak seviyesi
kullan›m›, daha uzun menzil,
s›¤ su etkilerinin giderilmesi,
daha yüksek duyarl›l›k, daha
iyi konumland›rma ve daha
iyi s›n›fland›rma sa¤lanmas›
gerekiyor. Bu do¤rultuda,
birlikte çal›flabilirlik, dost
sistemlerin sinyalleri ile ka-
r›fl›m› en düflük düzeye indir-
geme, di¤er sistemlerin sin-
yallerinin oluflturdu¤u kar›-
fl›mdan en az etkilenme ve
özellikleri bilinen sistemler-
den yay›nlanan sinyallerden
yararlanma (multistatik ça-
l›flma) hususlar› irdelenme-
ye devam ediliyor. ASELSAN,
bu geliflmelerin fark›nda ve
içinde olarak çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

KULAÇ Gönderme 
Alma ve ‹fllemci Birimi

fiekil 1: KULAÇ Sistemi Ekran› 
(Kullan›c› Arayüzü)

fiekil 2: Aktif Sonar Sistem Mimarisi
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Bir donanman›n muha-
rip unsurlar›n›n, ba¤l›
olduklar› limana ya da

dost ve müttefik ülkelerin li-
manlar›na mümkün oldu¤un-
ca az ve k›sa ziyaretlerde bu-
lunarak, görev bölgesinde da-
ha çok zaman geçirmesi, kufl-
kusuz taktik ve stratejik bir
avantaj sa¤layacakt›r. Bunu
mümkün k›lacak kuvvet çar-
pan› ise muharip gemileri se-

yir s›ras›nda des-
tekleyen ikmal ge-
mileridir.
Navantia, gerek s›v›
(yak›t ve tatl› su gibi)

gerekse kat› (yi-
yecek ve cepha-

ne gibi) maddele-
rin ikmalini ger-

çeklefltirebilecek ve bunlar›n
yan›nda di¤er özel gereksi-
nimleri de karfl›layacak bir ik-
mal gemisini tasarlad›, infla
etti ve kullan›c›s› olan ‹span-
yol Deniz Kuvvetlerine teslim
etti. Cantabria olarak adland›-
r›lan A-15 borda numaral› ge-
mi, envantere girdi¤i 2010 y›-
l›ndan beri, hem ikmal görev-
lerini hem de insani yard›m ve
do¤al felaketlere müdahale
görevlerini baflar› ile yerine
getiriyor.
Cantabria’n›n özel gereksi-
nimleri flöyle s›ralanabilir:
� S›v› depolama tanklar›nda

çift cidar (özellikle çevre
felaketi ile sonuçlanan 
s›z›nt›lara karfl› sivil 
tankerler için zorunlu 
k›l›nan bir tasar›m),

� Gece ve gündüz s›v› ve
kat› ikmal görevlerini 
yerine getirebilme kabiliyeti,

� KBRN korumas›, bu 
kapsamda; geminin çeflitli
bölmelerinin s›¤›nak 

ÖZEL SAYI

Navantia’dan 
Muharip Gemilere
Destek:

Cantabria
‹spanyol Deniz kuvvetleri için 

tasarlad›¤› ve üretti¤i havuzlu

helikopter gemisi ve hava savunma

f›rkateyni büyük ilgi gören ve 

bu gemileri temel alan tasar›mlar›

Norveç ve Avustralya taraf›ndan da

seçilen Navantia, modern 

donanmalar›n tüm ihtiyaçlar›na hitap

ediyor. Baflar›l› muharip gemi

tasar›mlar›n›n yan› s›ra bu gemileri

görev bafl›nda tutacak ikmal 

gemileri de Navantia’n›n 

kapsama alan›nda yer al›yor.
Naile BAYRAKTAR /
n.bayraktar@savunmahaber.com



97

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Ekim 2012

olarak belirlenmesi,
KBRN tespit cihazlar›n›n
gemi ile entegre edilmesi,
gemiye y›kama kabiliyeti
ve ar›nd›rma / temizleme
(dekontaminasyon) 
birimlerinin eklenmesi,

� Entegre platform yönetim
sistemi,

� Entegre köprü üstü ve
yedek köprü üstü,

� Azalt›lm›fl mürettebat,
� Yüksek görev haz›rl›¤›

ve otonomi.
Cantabria, çeflitli mütte-
fik donanmalar tara-
f›ndan, ikmal gemisi
ihtiyaçlar› kapsam›n-
da de¤erlendiriliyor.
Bu ülkeler aras›nda;
Avustralya, Norveç ve
Türkiye de yer al›yor.

Entegre Platform 
Yönetim Sistemi, 
Navantia Tasar›m› 
Gemilere Güç Veriyor
Navantia’n›n sistem ifl kolu
FABA Systems taraf›ndan ta-
sarlanan Entegre Platform Yö-
netim Sistemi (Integrated

Platform Management
System / IPMS), savafl yö-
netim sistemi d›fl›nda, ge-

mide bulunan tüm yard›mc›
sistemleri ve makineleri

kontrol edebiliyor. FABA
S y s t e m s ,
IPMS konu-
sunda önemli
bir tecrübeye
sahip. Firma
t a r a f › n d a n  
gel iflt ir i len
IPMS’nin bir-
leflenleri flöyle
s›ralanabilir:

Operatör Konsolu: Gözetle-
me, uyar›lar›n al›nmas› ve
komutlar›n verilmesi gibi ifl-
levleri yerine getirir.
Yerel ‹stasyonlar: Geminin
çeflitli yerlerinde bulunan bu
birleflenler, bilgi toplama,
kontrol algoritmalar›n›n iflle-
tilmesi ve makinelerdeki ey-
leyicilere komut gönderilme-
si gibi ifllevleri yerine getirir.
Veri ‹letim A¤›: Bu a¤, ticari
birleflenler kullan›larak mey-
dana getirilebilir ve geminin
karakterine uygun olarak
konfigüre edilebilir.
IPMS, da¤›t›k bir yap›ya ve ye-
dekli birimlere sahiptir. Böy-
lece, ar›za ya da muharebe
hasar› gibi durumlarda, sis-
tem ifllevini yerine getirmeye
devam edebilir. Tüm operatör
konsollar› ayn› ifllevselli¤i ta-
fl›r ve hangi operatör konsol-
lar›na yönetim görevleri veri-
lece¤i ayarlanabilir.
IPMS’nin yerine getirdi¤i ifl-
levlerle ilgili ayr›nt›lar ise flöy-
le s›ralanabilir:

‹zleme ve Uyar› ‹fllevleri:

IPMS; analog ve say›sal bilgi
gösterimi, haberleflme ve al-
g›lay›c› analizi, uyar›lar› ve
e¤ilim grafiklerini gösterme
ifllevlerini yerine getirir.
Otonom ‹fllevler: IPMS; ma-
nuel, yar› otomatik ve tam
otomatik modlarda çal›flabilir.
Güvenlik ‹fllevleri: Bu ifllev-
ler, makine ve cihazlar›n, acil
durumlarda operatör girdisi
beklenmeksizin durdurulma-
s›n› sa¤lar.
Komut Verme ‹fllevi: Komut
verilerek, platformu, daha
önceden tan›mlanm›fl bir du-
ruma getirecek ifllemler dizi-
si bafllat›labilir.
Veri Kay›t ve Saklama ‹fllevi:

IPMS, Veri Kay›t ve Saklama
Birimlerine sahiptir. Bu bi-
rimler, ekipmanlarla ilgili
fonksiyonel parametreleri ve
olaylar› kaydeder.
Di¤er: IPMS’in di¤er hizmet-
leri; seyrüsefer verisi, elek-
tronik posta, video konferans,
video gözetleme, stres ve ka-
rarl›l›k hesaplamalar›, çevrim
içi yard›m ve gemi üzerinde
e¤itim sistemi olarak s›rala-
nabilir.

Cantabria’n›n Teknik Özellikleri

Boy : 173,9 m
En : 23,0 m
Su Çekimi : 8,0 m 
Deplasman : 19.500 ton
Tahrik : 2 x 10.890 kW, 1 adet hatvesi ayarlanabilir pervane
Elektrik Jeneratörü : DDGG 4 x 1270 kW
Azami Sürat : 20 knot
Harekât Sias› : 6000 mil (13 knot süratle)
Mürettebat : 122 
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Türkiye’nin son y›llarda
uygulamakta oldu¤u
milli savunma sanayisi-

nin gelifltirilmesi politikalar›
çerçevesinde, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlar›n›n,
özgün ve milli ürünlerle karfl›-
lanmas› ilkesi, meyvelerini
vermeye devam ediyor. 
MilSOFT Yaz›l›m Teknolojileri
A.fi. (MilSOFT) taraf›ndan ge-
lifltirilen, NATO taktik veri link-
lerinden Link 11 ve Link 16 ka-
biliyetlerini içeren ve GENES‹S
Veri Linkleri Sistemi Moderni-
zasyon Projesi (GVLS-MP)
kapsam›nda Dz.K.K.l›¤›n›n 
G s›n›f› f›rkateynlerinde kulla-
n›lacak ÇAVL‹S; F-16 uçaklar›,
Dz.K.K.l›¤› Araflt›rma Merkez
Komutanl›¤› (ARMERKOM)’nda
bulunan yer sistemleri ve
Dz.K.K.l›¤› envanterindeki f›r-
kateynler aras›nda, gerçek or-
tamda veri linki iletiflimini sa¤-
l›yor. Bu yetenekleri, liman ve
deniz kabul testlerinde göste-
rilen ÇAVL‹S, Dz.K.K.l›¤› tara-
f›ndan kullan›lmaya baflland›.
ABD ve müttefikleri taraf›n-

dan uzun süredir envanterde
bulundurulan ve kendini mu-
harebe ortam›nda ispat et-
mifl olan Link 16 taktik veri
linki; farkl› kara, hava ve de-
niz platformlar› aras›nda veri
al›flveriflini sa¤layarak müfl-
terek harekât› mümkün k›-
larken, kat›lan platformlar ve
yer komuta kontrol sistemle-
ri aras›ndaki koordinasyonu
en üst seviyeye ç›kar›yor.
NATO’da, a¤ merkezli savafl
yetene¤ini kazanman›n en
önemli bilefleni olarak göste-
rilen Link 16, geliflmifl özel-
likleri sayesinde, hava ve fü-
ze savunmas›n› da destekle-
yebiliyor. Link 16 Taktik Veri
Linki ‹fllemcisi (TVL‹) ve ilgili
komuta kontrol ö¤eleri ise
Link 16 sistemine “konsept”,
“dil” ve “davran›fl” biçimini
kazand›r›yor. MilSOFT tara-
f›ndan gelifltirilen TVL‹,
TSK’n›n, Link 16’ya yönelik bu
kabiliyeti, herhangi bir k›s›t-
lama olmaks›z›n, tamamen
milli olarak yurt içinden te-
min etmesinin önünü aç›yor.

ÖZEL SAYI

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM)’n›n istikrarl› endüstrileflme 

politikalar›, SSM ve Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n yerli

sanayiye olan güveni, Dz.K.K.l›¤›n›n
harekat alan›ndaki üstün tecrübesi ve

MilSOFT’un özgün olarak gelifltirdi¤i
yeni ve modern teknolojileri bir araya

geldi¤inde, Türkiye, s›n›f atlayarak 
Çok Amaçl› Veri Linkleri ‹flletme

Sistemi (ÇAVL‹S) üreten birkaç ülke
aras›na girdi.

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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MilSOFT'tan
S›n›f Atlatan

Çözüm:
ÇAVL‹S



MilSOFT taraf›ndan gelifltiri-
len TVL‹, ayn› zamanda, Tür-
kiye’nin bugüne kadar elde
edemedi¤i bir teknolojiyi de
kazand›rm›fl durumda. Tür-
kiye, daha önceki projeler-
de, teknoloji transferi ya da
endüstrileflme kapsam›nda
dahi temin edemedi¤i, bir
harekât›n baflar›s›na do¤ru-
dan etki eden, kuvvet çarpa-
n› olarak da tan›mlanan ve
harekât ortam›n›n “olmazsa
olmaz”› Link 16 TVL‹ ihtiya-
c›n›, MilSOFT’un milli üretim
kabiliyetleri sayesinde, ta-
mamen milli olarak sahip
oldu.
ÇAVL‹S, Dz.K.K.l›¤›n›n muha-
rip gemilerinin ve Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›-
¤›)’n›n F-16 uçaklar›n›n, emni-
yetli, h›zl› ve modern bir veri
iletiflim ortam›nda, komuta
kontrol bilgilerini otomatik
olarak paylaflabilmelerini
olanakl› hale getiriyor. 1974
K›br›s Bar›fl Harekât›’nda be-
lirgin bir flekilde ortaya ç›-
kan, deniz-hava koordinas-
yon ihtiyac›, böylelikle günü-
müzde bu amaçla kullan›lan,
en uygun ve vazgeçilmez ko-
ordinasyon arac› olan Link 16
ile en üst seviyede karfl›lan-
m›fl oluyor.
Link 16, kar›flt›rmaya daya-
n›kl›, do¤ru, güvenilir ve en
h›zl› veri transferi yapabilen
link olmas› özelliklerine ek

olarak önemli komuta kon-
trol fonksiyonlar›n› da içeri-
sinde bar›nd›ran bir sistem
olarak dikkati çekiyor. Bu
özellikleri sayesinde kara,
deniz ve hava unsurlar› ve
linke kat›lan tüm di¤er un-
surlar, kendi aralar›nda veri
kayb› olmaks›z›n temas ve
hedef bilgileri, elektronik
harp, istihbarat, uçak kon-
trol, silah koordinasyon, ba-
listik iz ve resim bilgilerini
otomatik olarak paylaflabili-
yor; sesli muhabereye gerek
kalmadan, komuta kontrol
mesajlar› sayesinde müflte-
rek harekât yapabilir hale
geliyor.

Link 16’n›n getirdi¤i yeni ye-
tenek ve imkânlar›n yan› s›ra
teslim edilen sistemde, Link
11 ve Link 16’n›n ayn› anda
çal›flt›r›labiliyor ve bir linkten
al›nan bilginin di¤er linke ak-
tar›labiliyor olmas›, komuta
kontrol ve taktik veri linkleri
modernizasyon projeleri için
çözüm üretilmesini sa¤lad›¤›
gibi, envanterde bulunan
linkler ile yeni linklerin bir-
likte kullan›m›na kolay geçifl
olana¤› da sunuyor.
Bütün gelifltirme süreçleri,
MilSOFT mühendislerinin
eme¤i ile gerçeklefltirilen
ÇAVL‹S, ortalama 40 mü-
hendis ile gerçeklefltirilen,

yaklafl›k 6 y›ll›k bir çal›flma-
n›n ürünü. Gelifltirme, de-
¤erlendirme ve test  faali-
yetlerine destek veren
Dz.K.K.l›¤› ve SSM persone-
linin de katk›lar›yla geliflti-
rilen ÇAVL‹S, ülkemizin
teknolojik birikimi olarak da
görülebilir. MilSOFT yetkili-
leri, klasik savafllar›n yerini
teknoloji, ürün ve pazar sa-
vafllar›n›n ald›¤› günümüz-
de, Milli Savunma Bakanl›-
¤›, TSK ve ilgili di¤er ku-
rumlar›n, gelifltirilen yeni
ve modern ÇAVL‹S’e sahip
ç›k›p desteklemelerinin,
milli bir vazife oldu¤unu
söylüyorlar.

ÇAVL‹S, Dz.K.K.l›¤›n›n muharip gemilerinin ve Hv.K.K.l›¤›n›n 
F-16 uçaklar›n›n, emniyetli, h›zl› ve modern bir veri iletiflim

ortam›nda, komuta kontrol bilgilerini otomatik olarak
paylaflabilmelerini olanakl› hale getiriyor.
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Etkileyici Portföy
ONUK-BG, genç bir firma
olarak de¤erlendirilebilecek
olsa da flu ana kadar 4 adet
projeyi baflar›yla tamamlad›.
M‹LGEM s›n›f› korvetler için
kompozit malzeme kullana-
rak bir sonar domu gelifltiren
ve üreten firman›n bu ürünü,
TCG HEYBEL‹ADA (F-511) ve
BÜYÜKADA (F-512) gemile-
rinde baflar› ile hizmet veri-
yor. Benzer bir projeyi, bu
sefer Engin s›n›f› may›n avla-
ma gemileri için de gerçek-
lefltiren ONUK-BG taraf›n-
dan gelifltirilen ve üretilen
bir adet sonar domu da ge-
reksinimlerine uygun olarak
baflar›yla görev yap›yor.
IK-14 Tipi Denizalt› Batarya
Kab› Üretimi projesinde ise
ONUK-BG taraf›ndan geliflti-
rilen, yeni nesil üretim tekno-

lojisi ve ileri kompozit ham
maddeler sayesinde beklenti-
lerin çok ötesinde perfor-
mans gösteren 2000 adet ba-
tarya kab›, geçti¤imiz günler-
de, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’na teslim
edildi. Bu sayede Dz.K.K.l›¤›;
önceki al›mlar›na k›yasla, çok
daha uygun maliyetle, mevcut
beklentilerinin de ötesinde,
tamamen yurt içinde üretil-
mifl, süreklili¤i olan bir ürüne
kavuflmufl oldu.
Malzeme konusundaki uz-
manl›¤›n› k›sa zamanda her-
kese gösteren ONUK-BG ay-
r›ca, Dz.K.K.l›¤›n›n talepleri
do¤rultusunda, ‹talyan Oto
Melara firmas› ile koordineli
olarak, K›l›ç s›n›f› hücumbot-
lar›n k›ç toplar›nda kronik
hale gelen kaporta kenar›
çatlak problemini özgün ve

baflar›l› bir teknik çözümle
ortadan kald›ran onar›m fa-
aliyetlerini de gerçeklefltirdi.

Oto Melara Arad›¤› 
Orta¤› Buldu
ONUK-BG’nin halen üzerinde
çal›flt›¤› projelerin bafl›nda da
yine Oto Melara ile yürüttü¤ü
Top Muhafazas› Gelifltirilmesi
ve Üretimi projesi yer al›yor.
ONUK-BG’nin teknik kabili-
yetlerini bilen ve çal›flmalar›n›
yak›ndan takip eden Oto Me-
lara firmas›, tek ve çift nam-
lulu 40 mm toplar›n›n moder-
nizasyonu çal›flmalar› kapsa-
m›nda, ONUK-BG ile yeni ne-
sil ve düflük radar kesit alan›
(RKA)’na sahip top muhafaza-
s› (top kupolas›) gelifltirmek
ve üretmek konusunda ifl bir-
li¤i yapma karar› ald›. Bu kap-
samda, geride b›rakt›¤›m›z

May›s ay› içinde ONUK-BG ile
Oto Melara aras›nda, bir 
Ar-Ge ve tedarik sözleflmesi
imzaland›. Bu çerçevede,
ONUK-BG ve Oto Melara, tüm
dünya silahl› kuvvetlerinin ih-
tiyaçlar› için yeni nesil top
muhafazalar›n› birlikte gelifl-
tirecekler. Üretim sürecinin
ONUK-BG taraf›ndan Türki-
ye’de yap›laca¤› çal›flma kap-
sam›nda, seri üretim faaliyet-
lerinin ise 2013 y›l›n›n ilk çey-
re¤i içinde bafllamas› hedef-
leniyor.
Yeni nesil RKA’s› düflük top
muhafazalar›n›n tasar›m›nda
esas al›nan temel kriterler-
den biri, ilave herhangi bir
kapsaml› tedbir gerekmeksi-
zin, yeni nesil muhafazalar›n,
yuvarlak dom fleklindeki eski
tip muhafazalar›n yerine ko-
layl›kla monte edilebilmesi.

ÖZEL SAYI

Deniz
Sistemlerine

Yönelik Yenilikçi
Malzemelerin

Adresi:

ONUK-BG
ONUK-BG Savunma Sistemleri

Araflt›rma ve Gelifltirme Ortakl›¤›

(ONUK-BG), faaliyetlerine bafllad›¤› 

2007 y›l›ndan bu yana, Ar-Ge çal›flmalar›

ve yenilikçi yaklafl›mlar ›fl›¤›nda,

malzeme mühendisli¤i odakl› faaliyetler

gerçeklefltirerek gerek su üstü gerekse

su alt› platformlar›na yönelik özgün

çözümler ortaya koydu. Türkiye’de, 

bu alandaki önemli bir eksikli¤i gideren

firma, baflar›yla tamamlad›¤› projeler ve

yeni bafllad›¤› projelerle etkileyici bir

proje portföyüne ulaflt›.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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ONUK-BG ve Oto Melara ifl birli¤iyle gelifltirilecek RKA’s› düflük kupolalar, 
tek ve çift namlulu 40 mm toplarda kullan›lacak.
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Yeni nesil top muhafazalar›,
eski tip muhafazalara k›yasla
dikkate de¤er özellikleriyle,
güncel ihtiyaçlar›n karfl›lan-
mas› ve mevcut top sistem-
lerinin kolayl›kla modernize
edilebilmesi bak›m›ndan öne
ç›k›yor. Bu dikkate de¤er
özellikler ise flöyle s›ralana-
bilir:
1. Düflük RKA,
2. Modern, yeni nesil 

köfleli ve düz panelli 
d›fl görünüm,

3. Yüksek spesifik
mukavemet,

4. Güvenilir, yüksek 
mukavemetli yap› tasar›m›,

5. Azalt›lm›fl a¤›rl›k (mevcut
top sistemlerine entegre
edilmesi durumunda, 
topun tepki sürelerinde 
iyileflme),

6. Bak›m, tutum ve hasar
durumunda onar›m
kolayl›¤›,

7. Artt›r›lm›fl alev dayan›m›,
8. Etkin ve dayanakl› kaporta

sistemleri,
9. Boya gerektirmeyen 

iç ve d›fl yüzey,
10. Artt›r›lm›fl korozyon

dayan›m›,
11. Artt›r›lm›fl NBC koruma

önlemleri,
12. ‹lave izolasyon 

gerektirmeksizin 
iç k›s›mda suyun 
yo¤uflmas›na engel olan
ana yap› ve

13. Artt›r›lm›fl kullan›m ömrü.

S›ra ‹hracata Geldi
2012 y›l›nda yurt d›fl› tan›t›m ve
pazarlama faaliyetlerine h›z
veren ONUK-BG, Oto Melara
firmas› ile imzalad›¤› yeni
nesil top muhafazas› geliflti-
rilmesi ve tedariki sözleflme-
si ile bu tan›t›m ve pazarlama
faaliyetlerinin ilk meyvesini
de ald›.
ONUK-BG ayr›ca, müttefik ül-
ke donanmalar›n›n sonar do-
mu ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma-
s› için yürüttü¤ü çal›flmalar›
kapsam›nda, müttefik ülkele-
rin bafll›ca savunma sistemi
tedarikçilerinden gelen talep-
ler üzerine, bu tedarikçi fir-
malarla görüflmelere bafllad›.
Bu çerçevede, 2013 y›l› içeri-
sinde, ihracata yönelik sonar
domu tasar›m› ve seri üretimi
faaliyetleri, ONUK-BG’nin fa-
aliyet program› içine al›nd›.
Dz.K.K.l›¤›n›n ihtiyaçlar› için
bafllat›lan IK-14 Tipi Denizal-
t› Batarya Kaplar› Üretimi
projesinde meydana gelen

memnuniyet verici geliflme-
ler, ONUK-BG’yi, bu konuda
yurt d›fl›na ihracat yapma im-
kanlar›n›n araflt›r›lmas›na da
yöneltti. Bafllang›ç aflama-
s›ndaki bu araflt›rma çal›fl-
malar›, alternatif ürünlere
k›yasla çok üstün teknik
özelliklere ve kayda de¤er bir
maliyet avantaj›na sahip
ONUK-BG üretimi batarya
kaplar›n›n, yurt d›fl›nda ko-
layl›kla pazar bulabilece¤ini
ve kabul görece¤ini gösteri-
yor. Yeni nesil ve esnek özel-
likteki üretim teknolojisi sa-
yesinde, mevcut batarya
kaplar› üretim operasyonu-
nun, Yeni Tip Denizalt› gibi di-
¤er projelerdeki ihtiyaçlar›
da karfl›layabilecek flekilde
gelifltirilmesi mümkün.
ONUK-BG, kuruluflundan bu
yana, yeni nesil fiber takviye-
li polimer (FTP) kompozit
malzeme tasar›m, uygulama
ve üretim teknolojileri ile bu
malzemelerin kullan›m alan›

buldu¤u, tasar›mda ve üre-
timde yüksek teknoloji ge-
rektiren, su alt› akusti¤i uy-
gulamalar› ve RKA azalt›l-
mas› uygulamalar› için, çe-
flitli laboratuvar ölçüm sis-
temlerinin de yer ald›¤› alt
yap› yat›r›mlar› yapm›fl du-
rumda. Teknoloji a¤›rl›kl› re-
kabetin fazlas›yla öne ç›kt›¤›
savunma sanayisinde, Ar-Ge
faaliyetlerinin hayati öneme
sahip oldu¤unun bilinci ile
ONUK-BG, malzeme mühen-
disli¤i konusunda yapt›¤› ça-
l›flmalar›na derinlik kazand›-
rabilmek amac›yla yine kendi
bünyesinde, ihtiyaca yönelik
en yeni teknolojileri içinde
bar›nd›ran, bir malzeme la-
boratuvar› kurulmas› konu-
sunda da çal›flmalara baflla-
d›. Bu malzeme laboratuvar›-
n›n 2013 y›l›n›n ilk yar›s› içinde
kurulmas› hedefleniyor.
ONUK-BG, teknolojik fiziki alt
yap›ya verdi¤i önceli¤in de
ötesinde bir önceli¤i, rekabet-
çi bir teknolojik üstünlük elde
edebilmek ve bu üstünlü¤ü
koruyabilmek için insan kay-
naklar›na veriyor. Bu do¤rul-
tuda tasar›m, mühendislik ve
uygulama kadrosunu, ekibine
kat›lan yeni üyeleriyle güçlen-
diren ONUK-BG, temel tasa-
r›m ve mühendislik platfor-
mu olarak hizmet veren 
CATIA V5’in istasyon say›s›n›
da artt›rd›.
Üniversitelerle ifl birli¤ini de
ihmal etmeyen ONUK-BG,
baflta Sabanc› Üniversitesi,
‹stanbul Teknik Üniversitesi
ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi
olmak üzere, araflt›rma ku-
rulufllar› ile ortak çal›flmalar
da yürütüyor.

ONUK-BG taraf›ndan tasarlanan 
ve üretilen denizalt› batarya kaplar›
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M‹LGEM için tasarlanan ve üretilen sonar domu
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Naile BAYRAKTAR: Deniz kuvvetlerinin

kulland›klar› botlar›n, koflullardan dolay›,

kara ve hava kuvvetlerinden farkl› oldu-

¤unu biliyoruz. Deniz kuvvetleri kaç 

ana bafll›k alt›nda al›m yap›yor?

Okan ULAfi: Üç ana modelden bahsede-

biliriz; karadakiler, denizdekiler, bir de
deniz piyadeleri.

Naile BAYRAKTAR: Gemi personeli 

taraf›ndan kullan›lacak ayakkab› ya da

botlarda, hangi özelliklere dikkat edilmeli?

Okan ULAfi: Gemi personelinin ald›¤›
botta ya da ayakkab›da, baz› özelliklerin
olmamas›, ciddi riskler oluflturuyor. 5
bafll›k alt›nda toplayabilece¤imiz özel-
likler, tercih aflamas›nda mutlaka göz
önünde tutulmal›.

ÖZEL SAYI

Denizcilerin Rahat› ve
Güvenli¤i YDS Güvencesinde
Baflta Türk silahl› Kuvvetleri olmak üzere dünyan›n pek çok ordusuna bot sa¤layan
ve ülke portföyüne en son ‹ngiltere’yi de ekleyen Yakupo¤lu A.fi. (YDS), daha çok
karada görev yapan birliklere sa¤lad›¤› botlarla tan›nsa da çeflitli deniz kuvvetlerinin de
vazgeçilmez tedarikçileri aras›nda yer al›yor. Hatta konunun teknik ayr›nt›lar›na 
girildi¤inde, denizcilerin gemide güvenli ve rahat bir flekilde görev yapabilmeleri için,
ayakkab› ve botlar›n›n ne kadar kritik öneme sahip oldu¤u anlafl›l›yor. Bu konular› ve
YDS’nin özgün çözümlerini, firman›n Üretim Müdürü Okan Ulafl ile konufltuk.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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Bunlardan birincisi, ana tercih nedenle-
rinden de biri olarak göz önünde bulun-
durulmas› gereken, iletkenlik. Vücuttaki
statik elektrik, kifli metal bir yüzeye do-
kundu¤unda k›v›lc›m kayna¤› olabilir. Bu
k›v›lc›m da gaz kaça¤› ya da mühimmat
depolar›n›n oldu¤u yerlerde, patlamalara
ve yang›nlara yol açabilir. Bu riskler,
özellikle savafl gemilerinde gerçekleflti-
¤inde, karada oldu¤undan çok daha bü-
yük olumsuz geliflmelere yol açabilir.
‹letken ayakkab›lar, vücuttaki statik elek-
tri¤in yere aktar›lmas›n› sa¤lad›¤› için,
k›v›lc›m oluflma riskini en aza indirger.
Bu nedenle gemilerdeki personel, ilet-
ken ayakkab› giymelidir. Bu anlay›flla
üretti¤imiz ayakkab› ve botlar›m›z›n,
elektrik direnci 0 (s›f›r) ohm’a yak›nd›r.
‹kinci özellik, burun korumas›. Çok dar
geçifllerin ve sert yüzeylerin bulundu¤u
gemilerde, dalgal› denizdeki sars›nt›lar,
ayak yaralanmalar›na neden olabilir.
Örne¤in; bu flartlar alt›nda, korumas›z
bir ayakkab› kullanan personelin, ayak
parmaklar›nda zedelenmeler gerçekle-
flebiliyor. Dolay›s›yla burun bölgesinde-
ki koruma, sözü geçen riskleri engelle-
mesi yönünden kritik öneme sahip.
Gemilerin içinde metal ve ›slak zemin
çok fazla oldu¤u için, kaygan yüzeyler,
ciddi bir kay›p düflme riski yarat›yor.
Bu da bizi üçüncü önemli özellik olan,
yüksek kayma direncine götürüyor. 
EN ISO 20344:2004 (A1: 2007) standard›-
na göre test edilen ayakkab›lardan, hem
seramik hem de çelik üzerinde uygula-
nan testlerden geçenlere verilen SRC
kodu, kaygan yüzeylerde en yüksek kay-
ma direncini ifade ediyor.
Dördüncü özellik, YDS’nin dünyada ön-
cülü¤ünü yapt›¤› bir konu. Piyasadaki
iletken botlar, tek yo¤unluklu volkanize
kauçuk tabana sahip. Oldukça rahats›z-
l›k verici ve a¤›r olan bu botlar›n, flok
emicilik gibi özellikleri de yok. Biz YDS
olarak, çift yo¤unluklu kauçuk taban
(Dual Density Rubber / DDR) ile iletken
bot yapan, dünyadaki ilk firmay›z.
Beflinci özellik ise yüksek kalitede, ne-
fes alabilir özellikli ve suya dirençli deri
kullan›m›. Gemilerin içi, zaman zaman
çok s›cak ve ›slak olabiliyor. Böyle bir
durumda da botun derisinin, hem suya
dayan›kl› hem de çok yüksek su buhar›
geçirgenli¤i olmas› gerekli. Yüksek ne-
fes alabilirlik özelli¤i sayesinde, teri d›-
flar› atabilme kabiliyetine de sahip ol-
mal›. Bununla beraber, deri suyla temas
ettikten sonra deforme olmamal›. Aksi
halde deri k›r›l›yor, çatl›yor; derinin öm-
rü azal›yor.

Özetle, YDS’nin üretti¤i DDR tabanl› ilet-
ken denizci ayakkab› ve botlar›, bütün bu
ihtiyaçlara cevap veriyor.

Naile BAYRAKTAR: S›rf gemi personeline

özel olarak haz›rlanm›fl YDS denizci 

botlar›n› ve ayakkab›lar›n› hangi 

kurumlara tedarik ediyorsunuz?

Okan ULAfi: fiu anda Türk Deniz Kuvvet-
leri ve ‹ngiliz Kraliyet Donanmas› al›yor.

Naile BAYRAKTAR: Peki YDS olarak 

bu büyük baflar›ya nas›l ulaflt›n›z? 

Sizi rakiplerinizden ay›ran en önemli

özellik hangisi?

Okan ULAfi: Fark yaratt›¤›m›z yer, DDR
taban teknolojisi. DDR, piyasadaki tek
yo¤unluklu kauçuk tabanlara göre,
ayakkab›y› ve botu çok hafifletiyor. Bu-
nunla beraber, botun darbe emicili¤i, di-
¤erleri ile karfl›laflt›r›lamayacak kadar
yüksek. Di¤er bir deyiflle DDR tabanl›
iletken bir denizci ayakkab›s›, mevcut
tek yo¤unluklu kauçuk tabanl› modelle-
re göre, rahatl›k standard›n› karfl›laflt›-
r›lamayacak kadar fazla artt›r›yor.
Daha önce ‹ngiliz Kraliyet Donanmas›,
tek yo¤unluklu kauçuk taban› tercih edi-
yordu. Yaklafl›k 5 y›l kadar önce, ‹ngilte-
re Savunma Bakanl›¤› için yapt›¤›m›z
Ar-Ge çal›flmas› ile çift yo¤unluklu 
kauçuk tabanl› modele geçtiler ve halen
kullanmaktalar.

Naile BAYRAKTAR: Peki ‹ngiliz Kraliyet

Donanmas›, nas›l bir memnuniyetsizlik

yaflad› da DDR tabanl› iletken botlara 

geçifl yapt›?

Okan ULAfi: Asl›nda bir memnuniyetsiz-
likleri yoktu; çünkü bu tarz bir teknoloji-
den haberleri yoktu. Kafalar›ndaki flab-
lon, iletken botlar›n sadece tek yo¤un-
luklu kauçuktan olabilece¤i yönündeydi
ve o botun da mevcut teknolojiler kap-
sam›nda en iyisi oldu¤unu düflünüyor-
lard›. Biz de ilgili kiflilerle temas kurup
numunelerimizi gönderdik. Ard›ndan,
numunelerden çok memnun kal›p YDS
ürününe geçtiler.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye ve 

‹ngiltere’nin kulland›¤› botlar 

ayn› m›?

Okan ULAfi: ‹ngilizler, bilek kemi¤ine
kadar olan yükseklikteki botu tercih edi-
yor. Türk Deniz Kuvvetleri için ayn› tasa-
r›m ve özellikleri koruyup, konç yüksek-
li¤ini biraz daha indirip, botu ayakkab›
format›na çevirdik. Az önce de bahsetti-
¤im 5 temel özellik, iki üründe de ayn›.
Tek fark, konç yüksekli¤i.

Naile BAYRAKTAR: Dünya donanmalar›n›n

hepsi, iletken ayakkab› ya da bot 

kullan›yor diyebilir miyiz?

Okan ULAfi: Hepsi olmasa da gemide
kazalar yaflam›fl, yukar›da bahsetti¤imiz
riskler konusunda s›k›nt›lar tecrübe et-
mifl donanmalar, sadece iletken bot ve
ayakkab› kullan›yorlar. Örne¤in ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas›, yaflad›klar› tecrü-
belerden dolay›, y›llard›r sadece iletken
bot al›yor.
Yinelemek gerekirse, gemilerde görev
yapan personelin iletken bir ayakkab›
kullanmamas›, çok tehlikeli sonuçlar
do¤urabiliyor. Vücuttaki statik elektrik,
çok büyük riskler tafl›yor; herhangi bir
yere dokunuldu¤u zaman da ciddi bir k›-
v›lc›m tehlikesi mevcut.

Naile BAYRAKTAR: Asl›nda 

bu ayakkab›lar, ifl güvenli¤i ayakkab›s› 

gibi de de¤erlendirilebilir mi?

Okan ULAfi: Evet, ayn› teknolojiyi kulla-
narak üretti¤imiz ürünleri, iletken bir ifl
güvenli¤i ayakkab›s› olarak verdi¤imiz
kullan›c› firmalar da var. Patlay›c› mad-
de kullanmak zorunda olan ve gaz kaça-
¤› riski ile karfl› karfl›ya olan firmalar
için özellikle hayati önem tafl›yor bu
ayakkab›lar.

Naile BAYRAKTAR: Ülkemiz ve ‹ngiliz

Kraliyet Donanmas›’n›n ald›¤› adetler 

ne düzeyde?

Okan ULAfi: Türk Deniz Kuvvetleri
50.000; ‹ngiliz Kraliyet Donanmas› da
40.000 adet civar›nda al›yor.

Naile BAYRAKTAR: Bu ayakkab› 

ve botlar›n kullan›m ömrü ne kadar?

Okan ULAfi: Operasyonel flartlara gö-
re; en az 1 y›l çok rahatl›kla kullan›la-
bilir. Raf ömrü olarak da DDR faktörü
nedeniyle en az 10 seneyi garanti ede-
biliyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Peki, ürünün 

kullan›m›na dair geri bildirimler 

hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?



Okan ULAfi: Kullananlar gayet mem-
nunlar. Ülkemiz donanmas›ndan gelen
yorumlar oldukça olumlu. ‹ngiltere’de
de istikrarl› bir flekilde sat›fl›m›z› devam
ettiriyoruz.

Naile BAYRAKTAR: Bu alandaki 

liderli¤inizi ve teknik altyap› gücünüzü

kullanarak, dünya pazar›nda, YDS’yi 

daha bask›n bir marka hale getirme 

flans›n›z nedir?

Okan ULAfi: Do¤ru pazarlama ve ileti-
flim ile tüm dünya donanmalar›na ra-
hatl›kla satabiliriz. Tamamen yerli ser-
maye ve yerli katma de¤er sayesinde
üretilen bu ürün ile donanmalar›n›n ya-
ratt›¤› pazar› düflününce, oldukça yük-
sek oldu¤unu söyleyebilirim.

Naile BAYRAKTAR: Son olarak, 

YDS’ye dair genel bir soru sormak 

istiyoruz. Dünya pazar›nda, YDS’yi 

kurum olarak küresel düzeydeki güçlü

rakiplerinden ay›ran noktalar neler? 

YDS bu farkl›l›¤› nas›l yarat›yor?

Okan ULAfi: YDS’yi dünya ölçe¤indeki
rakiplerinden ay›ran birçok temel nokta
var. En ciddi farklardan bir tanesi, ku-

rumlar›n ihtiyaçlar›n› do¤ru de¤erlendi-
rerek botun kullan›laca¤› ortamdaki ih-
tiyaçlar› özenle saptay›p, o koflullara uy-
gun ürün gelifltiriyor olmam›z. Di¤er bir
deyiflle, al›m yapan kurumlara, ürün de-
¤il çözüm sunuyoruz.
Y›llar›n getirdi¤i teknolojik birikim ve
oluflturdu¤umuz esnek üretim altyap›-
s›, bize bu gücü veriyor. Bununla bera-
ber, dünyan›n en fazla tercih edilen bot

üreticisi olma hedefimiz kapsam›nda,
Gore-Tex, Invista, Vibram, Bayer gibi,
dünyan›n en iyi tedarikçileri ile çal›fl›-
yoruz. Bu etkenlere ek olarak akredite
laboratuvar›m›z sayesinde, sürekli ka-
lite testleri yapmam›z, etkin tedarik
zinciri yönetimi ve düzenli Ar-Ge yat›-
r›mlar›m›z sayesindedir ki; flu anda Av-
rupa’n›n en büyük asker ve polis botu
üreticisiyiz.

ÖZEL SAYI







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'baski'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


