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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)
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(Parallel Sessions - 15 Presentations)
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‹stanbul Tersanesi

Sismik Araﬂt›rma
Gemisine ASELSAN
Sistemleri
aden 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

M

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.

Avustralya’n›n ‹lk Havuzlu Helikopter Gemisi Yola Ç›kt›
vustralya’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.

TLAS 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

A

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.

©
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140 Kilometreden Adrese Teslim Torpido

ATLAS ELEKTRONIK
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YALTES’in
Yeni Genel
Müdürü
Mehmet
Kitiﬂ Oldu
ehmet 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.

M
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AYESAﬁ, Kanada Helikopterleri ‹çin
‹lk Teslimat› Tamamlad›

©
AYESAﬁ

anada 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

K

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.

6
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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?
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Fuat AKÇAYÖZ: ASELSAN, Türkiye’nin
askeri elektronik endüstrisi lideri olarak üstlendi¤i sorumluluk gere¤i, 30 y›l›
aﬂk›n süredir haberleﬂme, elektronik
harp, komuta kontrol, elektro-optik ve
seyrüsefer konular›nda oluﬂturulan cihaz ve sistem geliﬂtirme ile sistem entegrasyon tecrübelerinden yararlanarak, özellikle 2000’li y›llardan itibaren,
tedarik makamlar›n›n Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyac› olan savaﬂ sistemleri
için kullan›lacak teknolojinin yurt içinde
kazan›lmas›na yönelik anlay›ﬂ› ile birlikte, deniz sistemleri konusunda, gerek
platform modernizasyon projeleri gerekse 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 sunuyoruz. Bunlardan birincisi, deniz platformlar›nda ihtiyaç duyulan ve ASELSAN’›n
uzmanl›k alanlar› kapsam›ndaki münferit elektronik cihaz ve sistemlerin yurt
içinde geliﬂtirilmesi veya ömür boyu lojistik destek imkân› sa¤lanacak ﬂekilde
yurt d›ﬂ›ndan teminidir.
ASELSAN taraf›ndan sa¤lanmakta olan
hususlar;
I Müstakil muhabere cihazlar›ndan,
müﬂterek harekat deste¤i
sa¤layabilecek boyutlardaki
entegre muhabere sistemlerine,
I Müstakil seyir radarlar›ndan,
çok amaçl› faz dizinli radarlara,
I Müstakil elektronik destek (ED)
sistemlerinden, entegre elektronik
harp süitlerine,
I 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,
I 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
I Hem su üstü platformlar hem de
denizalt›lar için torpido karﬂ› tedbir
sistemlerine kadar çok say›da
ürün ve çözümü kaps›yor.

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

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

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.

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

©

ASELSAN

yönelik özgün çözümlerimiz de mevcut.
Yeni harekât ihtiyaçlar› do¤rultusunda, yeni geliﬂtirme faaliyetlerimiz de sürüyor.
Üçüncü baﬂl›k da deniz üslerinin su alt›
ve su üstü savunma sistemleri kapsam›nda yürütülen faaliyetlerdir. Bu kapsamda, ASELSAN’›n mevcut imkânlar›,
su alt› savunma alan›n› kapsayan konularda teknoloji transferi ile desteklendi
ve yurt içinde, üs ve liman savunma sistemleri konusunda gerekli teknolojik
yetenekler kazan›ld›.
Ümit BAYRAKTAR: Çal›ﬂmalar›n›za
M‹LGEM’in katk›s› ne ölçüde oldu?

ASELSAN

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

rin dönüm noktas›nda, M‹LGEM projesinin bulundu¤unu söylemek hatal› olmaz. Bu projenin çal›ﬂmalar›na baﬂlan›ld›¤› 2005 y›l›nda, ASELSAN yönetimi
de yap›lanmas›n›, deniz sistemlerine yönelik 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.

©

da platform entegrasyonu olarak tan›mlanan, özel mühendislik alan›nda tecrübeyi ve yayg›n endüstriyel imkânlara sahip olmay› da gerektiriyor. Bir platformdaki entegre savaﬂ sistemini oluﬂturan
birimlerin nüvesinde, k›saca SYS olarak
an›lan savaﬂ yönetim sistemleri bulunuyor. M‹LGEM, LST ve LPD gibi büyük
platformlar›n savaﬂ yönetim sistemi
olarak Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›nca
geliﬂtirilen GENES‹S, di¤er bir Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
(TSKGV) ﬂirketi olan HAVELSAN taraf›ndan 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 edildi. Bununla birlikte, küçük tonajl› platform
konfigürasyonlar›nda yer alan sensör–silah kontrol ve komuta kontrol ihtiyaçlar›na

9

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.

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

©
Yonca-Onuk
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Bu sayede, gemi inﬂa veya modernizasyon 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 inﬂa projelerinde de benzer ﬂekilde, tersanelerde proje ofisleri tesis ediliyor.
Son dönemlerde, M‹LGEM projesinin
yan› s›ra su üstü platformlar›na yönelik
olarak gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalara örnek olarak; TUZLA s›n›f› karakol botlar›,
LCT ve LST tipi ç›karma gemilerinin savaﬂ sistemi tedarik ve entegrasyon iﬂleri, f›rkateyn 3 boyutlu arama radar›, Yavuz s›n›f› f›rkateyn entegre muhabere
sistemi, Rüzgar s›n›f› hücumbot ED sistemi, Ay s›n›f› denizalt› ED sistemi ve Sahil Güvenlik aç›k deniz arama kurtarma
gemisi gibi muhtelif modernizasyon
projeleri verilebilir.
Bu çal›ﬂmalara, MOSHIP ve RATSHIP adlar› ile de bilinen Denizalt› Kurtarma Ana
Gemisi ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi’nin görev sistemleri ile MTA Genel Müdürlü¤ü için inﬂa edilecek “Sismik Araﬂt›rma Gemisi” bilimsel görev sistemlerinin temini ve gemilere entegrasyonu faaliyetleri kapsam›nda, yeni bir teknoloji
alan› olarak girilen ve son 5 y›ld›r ciddi yat›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 teknolojilerinde öncelik verdi¤imiz konu, Deniz
Kuvvetlerimizin torpidolara karﬂ› savunma imkânlar›n› “milli” olarak gerçekleﬂtirmektir. Böylesine kritik bir konuda, içerisinde “ne oldu¤u” veya “ne olmad›¤›” bilinmeyen sensör ve efektörlere 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 geliﬂtirilmesi de benzer ihtiyaçtan kaynaklanm›ﬂ, ASELSAN kazand›¤› teknolojik imkânlar ile bu ihtiyac› dünyadaki emsallerinden daha iyi ﬂekilde karﬂ›layabilecek sistemleri geliﬂtirmiﬂtir. Benzer husus, ﬂu anda akustik harp kapsam›nda,
torpido karﬂ› tedbir sistemleri ile tekrar
etmektedir.
ASELSAN bu konuda, bir taraftan sözleﬂmeli Ar-Ge çal›ﬂmalar› yürütürken
di¤er taraftan da öz kaynaklar› ile sistem geliﬂtirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Özellikle HIZIR ad›n› verdi¤imiz, su üstü
gemileri için torpido karﬂ› tedbir sistemi, herhangi bir özel giriﬂimin üstlenemeyece¤i maliyetlerde, tamamen öz
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Yonca-Onuk

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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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 olarak 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›ﬂmalarda, ana yüklenici sorumlulu¤unu üstlendik 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 kabiliyetlerinden yararlanarak, teknolojinin
tabana yay›lmas›na da gayret ettik. Bütün bu yönleri ile DAKA projesi, üniversite–sanayi iﬂ birli¤inde örnek gösterilecek bir uygulamad›r. Bu projede, denizalt›lardaki, 4 inç çapl› su topu ad› verilen tekne içi at›c›lardan kullan›labilecek, dünyadaki en modern akustik efektörleri, ayn› zamanda denizalt›lar›n mukavim teknelerinin d›ﬂ›na tak›labilecek
f›rlat›c›lara da uyumlu olarak geliﬂtirildi.
ASELSAN, DAKA’y›, sözleﬂmede tan›mlanan sistemin çok ötesinde performans ve iﬂlevler sa¤layacak ﬂekilde geliﬂtirdi. Ayr›ca, opsiyonel birimler olarak
mukavim tekne d›ﬂ› f›rlat›c› ve sonar yay›n› kestirim sensörü ile birlikte, tek baﬂ›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 ortalamalar›na göre yüksek olmas›na ra¤men k›s›tl› olan savunma bütçesi ile ileri
www.milscint.com

MSI Dergisi

ji sahibi ülke ve firmalar›n, yat›r›m maliyetleri ödenmiﬂ ürünlerine karﬂ› rekabet güçlü¤ü, bu çal›ﬂmalar s›ras›nda
karﬂ›laﬂ›lan zorluklara ilave edilebilir.
Savunma ihracat› konusu, ticari ihtiyaçlar›n ötesinde, siyasi etmenlerin de öne
ç›kt›¤› bir alan. Do¤u–Bat› politik kutuplaﬂmas› sürecinde, hem üçüncü ülkeler
hem de müttefik ülkeler üzerinde politik
güç kazanmak için savunma sistemleri
sat›ﬂlar› önemli bir araç olarak kullan›ld›. Bu husus, ayn› zamanda, yüksek yat›r›m finansman› gerektiren savunma
endüstrisinin geliﬂmesini de engelleyebilmekte ve ihracatç› ülkelere ba¤›ml›
kal›nmas›na neden olabilmektedir.
Son dönemlerde, baz› ülkelere olan sat›ﬂlar›m›zda yaﬂan›lan ihracat izinleri
veya rakip firmalar›n oluﬂturdu¤u lobilerin aﬂ›lmas› konular›, yurt d›ﬂ›ndaki iﬂlerimizi yavaﬂlatan hususlar olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Bat›l› ülkelerce uygulanan ihracat izinleri konusunun aﬂ›lmas›,
bu nitelikteki ürünlerin yurt içinden sa¤lanmas› ile mümkün. Bu amaçla Makina 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 önceden yerleﬂmiﬂ olan güçlü Bat›l› rakiplerle ve bu ülkelerde iﬂ yapma koﬂullar›nda, en az›ndan plan program aç›s›ndan
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teknoloji ürünü sistemler geliﬂtirebilmesi ve bu teknolojileri idame edebilmesi 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 olmas› ve teknolojik imkânlar›n› sürdürebilmesi, ancak ABD veya Çin gibi çok büyük iç pazar hacmine sahip ülkelerde
mümkündür. Bu ülkelerde dahi dünyadaki 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 mertebesine 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 performans›n yan› s›ra siyasi rekabetin de söz
konusu oldu¤u, zorlu bir alan. Bugüne
kadar, Türkiye’nin geçmiﬂten gelen iliﬂkilerinin sa¤lad›¤› avantajlar› da kullanarak Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi Orta Asya ülkeleri ile Birleﬂik 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-

sa¤l›kl› öngörüler yap›lamamas›, sözleﬂme d›ﬂ› talepler gibi olumsuzluklarla
mücadele edilmesi gerekiyor. ASELSAN
yönetimi olarak, bu tür olumsuz hususlar›n önlenmesi amac›yla hedef ülkelerde yerleﬂik ortakl›klar tesis edilmesi yönünde kararlar ald›k ve bu kararlar do¤rultusunda, örne¤in Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde, baﬂl›ca hedefi deniz projeleri
olan bir ortak giriﬂim ﬂirketi kurduk.
Son dönemlerde kutuplaﬂman›n azalmas› ile üçüncü ülkeler üzerindeki pazar
mücadelesine di¤er taraflar›n müttefiklerinin de dahil oldu¤u, NATO’nun geniﬂlemesi faaliyetlerinde göze çarpan ﬂekilde ortaya ç›k›yor. Bu da bize, gelecekte
tüm ülkelerin bir arada yer ald›¤› bir savunma pazar›n› iﬂaret ediyor.

©
ASELSAN
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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.
www.savunmahaber.com
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ÖZEL SAYI

Fuat AKÇAYÖZ: Deniz platformlar›na
elektronik sistem sat›ﬂ›, ya mevcut platformlar›n modernizasyonu veya yeni gemi inﬂa projeleri ile mümkün. Yurt d›ﬂ›
ihalelerde, mevcut platformlarda elektronik sistem modernizasyonu söz konusu oldu¤unda, orijinal sistem üreticilerinin yüksek rekabet gücü ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Hâlbuki gemi inﬂa projelerinde,
yerli tersanelerimiz taraf›ndan maliyet
etkin çözümler sa¤land›¤› gibi güvenilirlik ve proje yönetimi kolayl›klar› nedeniyle 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 olarak 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 endüstri ile iﬂ birli¤inin önemli etkisi oldu¤unu düﬂünüyoruz. Farkl› alanlardaki
uzmanl›klar›n bir araya gelmesi sayesinde, endüstriyel güç artt›¤› gibi finansal yüklerin paylaﬂ›lmas› da bir avantaj
sa¤l›yor.
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n askeri
gemi inﬂas›nda görev alan tersaneler
ile iﬂ birli¤i konusunda neler
söyleyebilirsiniz?

MSI Dergisi

Yani pazar hacminin geniﬂlemesi ile birlikte, 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›klara konu olabiliyor.

Tersaneler ile iﬂ birli¤i hususuna ilave
olarak ASELSAN’›n sektör içerisindeki
yaklaﬂ›m›n› da tekrar vurgulamak isterim. Sözleﬂmeli veya sözleﬂmesiz, proje
ve çal›ﬂmalar›m›z›n önemli bir k›sm›n›
tek baﬂ›m›za yürütebilecek imkân ve kabiliyetlere 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 döneme yönelik hedeflerimizden bahsedecek olursak; Türkiye’nin askeri elektronik sistemler sektöründeki lideri olan
ASELSAN, yak›n dönemde; kazan›lan
teknoloji, bilgi birikimini ve alt yap›n›n
idamesi ve yeni teknolojiler kazanabilmek 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 olma” stratejik hedefini benimsemiﬂ ve
uygulamaktad›r. Bu aç›dan, 2023 y›l›nda, dünya savunma devleri ile yar›ﬂan
bir ASELSAN olmay› ümit ediyoruz.
Deniz sistemlerinde 2023 y›l›na yönelik
hedeflerimizi de yurt içinde dizayn edilebilecek “milli” denizalt›lar›m›z›, dünyadaki emsallerinden üstün vas›flardaki
yerli sistemler ve milli torpidolar ile donatabilecek; su üstü platformlar›nda
kullan›lacak tüm sensör ve silah sistemlerini yurt içi imkânlar ile geliﬂtirebilecek teknolojiye sahip olmak ﬂeklinde özetleyebiliriz. Buradaki hedefin,
mevcut teknoloji ile en iyisinin yap›lmas›ndan öte, daha ileri teknolojilerin kazan›lmas› oldu¤unu özellikle vurgulamak istiyorum.
Son olarak, bu faaliyetlerin, Türkiye’deki üniversite ve araﬂt›rma kurumlar›n›,
di¤er savunma firmalar›n› ve KOB‹’lerimizi de kapsayan bir a¤ içerisinde gerçekleﬂtirilmesi hedefini de sayabilirim.

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

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

Aﬂa¤›dan Yukar›
Yaklaﬂ›m
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Günlük hayatta yayg›n olarak
kullan›lan ve yak›ndan bilinen bir a¤ olan ‹nternet’in tarihçesi incelendi¤inde, bu
küresel a¤›n, baz›lar› birbirinden ba¤›ms›z çeﬂitli teknolojilerin, zaman içinde geliﬂtirilmesi ile ortaya ç›kt›¤›
görülür. Di¤er bir deyiﬂle, ‹nternet, “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 geliﬂiminin bir gere¤idir.
Deniz kuvvetleri söz konusu
oldu¤unda, temel muharebe
birimleri gemiler ve denizalt›lard›r. ADY konseptinin uygulanabilmesi için, bir geminin ya da denizalt›n›n, a¤a veri sunmaya ve a¤dan veri al-

MSI Dergisi - Ekim 2012

HAVELSAN Harekete
Geçmeye Haz›r
Gemi kapsam›nda
gerçekleﬂtirilen entegre
yönetim iﬂlevleri, ADY ile
görev kuvveti seviyesine
ç›k›yor.

HAVELSAN

F

A¤ Destekli Yetenek:

©

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 senaryolarla gündeme geldi. Bu senaryolar, birbiri ile sorunsuz
ve kesintisiz haberleﬂen askeri birimleri ve bunlar›n koordineli olarak baﬂard›klar›
görevleri içeriyordu. Taraftarlar›nca, konsepti anlatmak
ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
baﬂlatmak için ortaya konan
bu senaryolar, ADY’nin uygulanmas›n› bir anlamda basite
indirgemiﬂ oldu. Oysa muharebe 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 geliﬂtirme mühendislik süreçlerini içeriyor. Deniz platformlar› söz konusu oldu¤unda, tüm bu çal›ﬂmalar›n
Türkiye’deki adresi ise
HAVELSAN olarak öne ç›k›yor.

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
maya haz›r hale gelmesi gerekir. Bu sa¤land›ktan sonra,
gemi ve denizalt›lar›n birbirleri ile bir a¤ kurabilmesi ad›m›na s›ra gelir. Bu a¤ da kurulunca, art›k a¤ üzerinden
haberleﬂen ve görevin en iyi
ﬂekilde yerine getirilmesini
sa¤layan uygulamalar geliﬂtirilebilir; askeri doktrinler de

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

ﬂitli alt sistemlerin ihtiyaç
duyduklar› verilerin, ihtiyaç
duyulan biçimde ve zamanlama ile da¤›t›lmas›n› sa¤l›yor.
Böylece, her bir platform,
kendi baﬂ›na bir a¤ haline gelerek, “çeﬂitli a¤lardan oluﬂan büyük bir a¤” olarak da
tarif edilen ADY kavram›n›n
temel birimlerini oluﬂturuyor.
www.milscint.com

HAVELSAN, GVDS ve SYS
ürünleri ile ADY kapsam›nda
kullan›ma haz›r hale getirdi¤i gemi ve denizalt› platformlar›n› birbirine ba¤lamak için
ise HAVELSAN Deniz Taktik
A¤› (H-DTA) çözümünü sunuyor. Deniz ve okyanuslarda,
geniﬂ alanlarda görev yapmas› gerekebilen bu platformlar›
bir a¤ oluﬂturacak ﬂekilde
ba¤laman›n yolu da telsiz ve
uydu teknolojilerinden geçiyor. Elde bulunan imkânlar›n,
kullan›c›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda, en iyi ve verimli
ﬂekilde kullan›m›n› amaçlayan HAVELSAN, H-DTA projesinde, platformlar›, üzerlerinde bulunan telsiz cihazlar›
arac›l›¤›yla birbirine ba¤l›yor.
Bu çözüm, de¤iﬂik telsiz modelleriyle ve de¤iﬂik telsiz
bantlar›nda çal›ﬂan heterojen a¤lar›, entegre bir ﬂekilde, tek bir a¤ gibi ele alma
gereklili¤ini de gündeme getiriyor. Yine aﬂa¤›dan yukar›ya yaklaﬂ›m› gerektiren bu
çözüm, ayn› zamanda,
ADY’nin, eldeki imkânlarla,
etkin bir ﬂekilde uygulanabilece¤ini de gösteriyor.
H-DTA ile birbirlerine ba¤lanan platformlar, art›k bu altwww.savunmahaber.com

S›ra Geldi Uygulamaya
ADY, uygulanmas› ile veri
hacminde ciddi bir art›ﬂa neden oluyor. Hiç kimse veri
hacminin büyümesinden ﬂikâyet etmiyor; fakat ayn› ﬂekilde hiç kimse, eldeki bu büyük 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, otomasyona duyulan ihtiyaç da ortaya
ç›k›yor. Farkl› kaynaklardan
gelen verilerin, anlaml› ve etkin olarak kullan›labilmesini
sa¤layan çözüm ise veri füzyonu. Daha önce platform baz›nda veri füzyonu çözümleri
geliﬂtiren HAVELSAN, bu çözümlerini, ADY kapsam›nda,
platformlar üstü bir konuma
taﬂ›ma çal›ﬂmalar›na ara vermeden devam ediyor.

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

üzerinden ba¤lanmalar› ve
tüm bu ba¤lant›lar sonucunda oluﬂan yüksek hacimli verinin, füzyon ile anlaml› hale
getirilmesi, burada ayr› baﬂl›klarda incelenen konular
olsa da asl›nda bir bütünün
parçalar›. Özellikle ADY gibi
yeni bir konseptin uygulanmas› aﬂamas›nda, parçalar›n
birbirinden ba¤›ms›z bir ﬂekilde geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas›, muhtemelen baﬂar›s›zl›kla
sonuçlanacakt›r.
Unutulmamal›d›r ki, muharebe sahas›nda da kendini
kan›tlam›ﬂ deniz platformu
ADY uygulamalar› ile ilgili
baﬂar› hikâyeleri henüz bulunmuyor. ADY konseptini
oluﬂturan parçalar›n birbirleri ile arayüzlerinin ve iliﬂkilerinin nas›l olmas› gerekti¤ini ortaya koyan, yap›labilirli¤i ve baﬂar›s› gösterilmiﬂ
bir gereksinim seti de ortaya
konabilmiﬂ de¤il.
Bütünsel bir yaklaﬂ›mla ele
al›nmas› gereken ADY bileﬂenlerini, bir sinerji oluﬂturarak bir araya getirmek ise
bu görevi üstlenen kurum ya
da kuruluﬂun elektronik, bilgisayar, yaz›l›m, makine ve
sistem mühendisli¤i ile sistem entegrasyonu ve proje
yönetimi konular›nda önemli
bir birikime sahip olmas›n›
gerektiriyor. ‹htiyaç duyulan

bu birikimi bünyesinde bar›nd›ran HAVELSAN, ayn› zamanda çeﬂitli deniz projelerinde edindi¤i önemli bir tecrübeye 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 projelerine imza atan HAVELSAN,
özellikle son y›llarda geliﬂtirdi¤i GVDS ve H-DTA ile
ADY’nin deniz platformlar›na
uygulanmas› için ihtiyaç duyulan alt yap›lar› haz›r hale
getiriyor. Bunlar›n üzerine
konulacak ve ADY’nin vaat
ettiklerini gerçekleﬂtirecek
uygulamalar› da sunmaya
haz›r olan HAVELSAN; teknesi, motorlar›, alg›lay›c›lar›
ve silahlar› ile envantere giren bir gemiyi, denizdeki
kuvvetin geri kalan› ile ADY
uyar›nca birlikte harekât icra
edecek bir savaﬂ makinesine
dönüﬂtürmek için ihtiyaç duyulan yetenekleri bünyesinde
bar›nd›r›yor. Türkiye’nin, deniz alan›nda ADY mükemmeliyet merkezi haline gelen
HAVELSAN, bu alanda faaliyet gösteren dünyan›n dev
savunma firmalar› ile rekabetini, Türkiye s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na taﬂ›maya da kararl›.
ADY, birden çok unsurdan oluﬂan
görev kuvvetlerinin bir bütün olarak
görev yapabilmesini destekliyor.

15

US. Navy

Parçalar
Bir Araya Geliyor

yap› üzerinden bilgiyi paylaﬂ›p koordineli olarak harekât
icra ederek, ADY’nin vaat etti¤i yetenek art›ﬂ›na kavuﬂabilecek hale geliyorlar.
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Kendi baﬂ›na birer a¤ haline
gelen platformlar, yine
HAVELSAN tasar›m› komuta
kontrol sistemi ve savaﬂ yönetim sistemi (SYS) ürünleri
ile veri füzyonu gerçekleﬂtiren etkin birer muharebe
sistemine dönüﬂüyor.
HAVELSAN’›n, G s›n›f› f›rkateynlerin 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 devam etmekte olan Yeni Tip
Denizalt› Projesi (YTDP) kapsam›nda sundu¤u çözümlerle geliﬂerek, bir anlamda
Türk Deniz Kuvvetleri için
standart sistemler haline
gelmiﬂ bulunuyor.
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METEKSAN Savunma,
Türkiye’nin Su Alt›ndaki
Gelece¤ini ﬁekillendiriyor
Soldan sa¤a: Selçuk Alparslan, Mesut Görateﬂ,
Özgür Cankara ve Ümit Bayraktar
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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.
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Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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 bütününe hâkim olacak ﬂekilde yetenek ve
altyap›lar geliﬂtirecek ﬂekilde çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz. Hatta bu sensörün malzemesinden baﬂlayacak ﬂekilde,
tüm tasar›ma hâkim olmay› ve Deniz
MSI Dergisi - Ekim 2012

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 özellikleri ile ilgili de bilgi vermek isteriz; çünkü tarihsel geliﬂmeler, vizyonumuzu etkileyen 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 dikkat çekiyor. Bu aç›dan su alt› akusti¤i,

mikrodalgadan da eski bir konu. En büyük geliﬂmeler ise ‹kinci Dünya Savaﬂ›
s›ras›nda yaﬂanm›ﬂ. Literatürdeki, su
alt› akusti¤i ile ilgili ulaﬂ›labilecek verilere dayal› bilgiler de asl›nda o zamandan kalm›ﬂ. Esas bilgi, deneyim ile oluﬂuyor ve bunlar da hep gizli tutuluyor.
Biz de ülkemizde, daha önce üzerinde
pek çal›ﬂma yap›lmam›ﬂ bu alandaki bilgi ve deneyim eksikli¤ini kapatma sürecini çok h›zl› yaﬂamaya çal›ﬂ›yoruz. Temel hedefimiz, Dz.K.K.l›¤›n›n, ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’ndan sonra edindi¤i sistemleri millileﬂtirip ve sanayileﬂtirip,
www.milscint.com
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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.

dem Geliﬂtirme Projesi ise Sismik Araﬂt›rma Gemisi Projesi’nin Teknoloji Kazan›m Ar-Ge Yükümlülü¤ü kapsam›nda,
projenin Ar-Ge kaynaklar› ile fonlan›yor.

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: Su alt› akusti¤i projelerinin tetikleyicisi olarak da de¤erlendirebilece¤imiz M‹LGEM sonar›n› en baﬂa 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¤itimleri 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 sonar bulunuyordu. ‹kinci gemide, sonar›n, suyun alt›nda bulunan ve alg›lay›c›lar› bar›nd›ran “wet end” olarak tabir
BÜYÜKADA (F-512) Milli Sonar Deniz Birimi

METEKSAN Savunma

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi: Bu projeler aras›nda
sizce en önemlisi hangisi?
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Mesut GÖRATEﬁ: METEKSAN Savunma’n›n mevcut su alt› akusti¤i proje
portföyü;
I Piezoelektrik seramiklerin
kompozisyonundan baﬂlayarak
nihai üretimini de kapsayan
Milli Piezoelektrik Seramiklerin
Geliﬂtirilmesi Projesi (M‹DAS);
I M‹LGEM Milli Sonar Deniz Birimleri
Sanayileﬂtirme Projesi;
I 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;
I Gizlili¤i sebebi ile ad›n›
aç›klayamayaca¤›m›z bir su alt›
akustik dizin geliﬂtirme projesi;
I 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
I Daha çok yeni üstlendi¤imiz,
Say›sal Su Alt› Akustik Modem
Geliﬂtirme Projesi’nden oluﬂuyor.
Bunlardan denizalt› gemilerimizde kullan›lan hidrofonlarla ilgili projeyi, yabanc› firmalar›n da kat›ld›¤› rekabetçi
bir ihale sonucunda ald›¤›m›z› vurgulamak isterim. Say›sal Su Alt› Akustik Mo-

M‹LGEM, Su Alt› Akusti¤inde de
Dönüm Noktas› Oldu

edilen k›sm›n›n sanayiye aktar›lmas› ve
iyileﬂtirilmesi; üçüncü gemide ise sonar›n, sinyallerin iﬂlendi¤i ve algoritmalar›n çal›ﬂt›¤› k›s›mlar›n› oluﬂturan
“dry end” olarak isimlendirilen bölümünün sanayiye aktar›lmas› planland›. ‹lk
ihale wet end için aç›laca¤›ndan, haz›rl›klar›m›z› ona göre yapt›k. 9 Nisan 2008
ve 407 say›l› Savunma Sanayii ‹cra Komitesi karar›na istinaden baﬂlat›lan,
Milli Sonar Deniz Birimleri Sanayileﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda, SSM taraf›ndan yap›lan ihale de¤erlendirmeleri
sonucunda, METEKSAN Savunma, su
alt› akusti¤i teknoloji alan›nda yer alacak benzer nitelikteki di¤er projelerde
de milli imkân ve kabiliyetlerin azami
ölçüde kullan›lmas›, kaynaklar›n etkin
ve verimli kullan›larak tekrarlar›n önlenmesi amac› ve Su Alt› Akusti¤i Mükemmeliyet Merkezi yaklaﬂ›m› ile
29 May›s 2009 tarihinde görevlendirildi.
Ana entegratör ASELSAN ile imzalanan
sözleﬂme sonras›nda, M‹LGEM projesinin 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’inci gemisi ile de ﬂekil-uyum-iﬂlev (formfit-function) aç›s›ndan uyumlu oldu¤unun teyit edilebilmesi için, bu süreçlere
paralel olarak, tip transdüserlerle yap›lan Çevre Koﬂulu Testleri (ÇKT), boyutsal 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›. Üretim do¤rulama testlerinden sonra ise
transdüser, kolon kablosu ve karkas
eleman kabul testleri (Eleman FAT); dizine entegrasyon ve dizin kabul testleri
(Dizin FAT); karkasa entegresyon ve nihayetinde 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 içerisinde baﬂar› ile tamamland›. Tüm bu çal›ﬂmalar›n sonunda, Milli Sonar Deniz
Birimi Sistemi’nin ‹stanbul Tersanesi
Komutanl›¤›na teslimi, 30 Mart’ta gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂmaya Haz›rl›k Testleri
de baﬂar› ile tamamlanan Milli Sonar
Deniz Birimi Sistemi, denizlerimizde göreve haz›rd›r.
Sonar›n wet end k›sm›nda, ikinci gemiden 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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ÖZEL SAYI
METEKSAN Savunma taraf›ndan geliﬂtirilerek üretilen piezoelektrik seramik örnekleri (solda).
Laboratuvar ölçekli piezoelektrik seramik geliﬂtirme ve üretim alt yap›s› (altta)

Mükemmeliyet Merkezinin
‹lk S›nav›: Piezoelektrik
Seramikler

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 beklenenleri, sistemin gelecekte de hizmet
vermesini sa¤layacak ﬂekilde güncellenmesi; entegre lojistik destek kapsam›nda uzun y›llar hizmet edebilirli¤inin
sa¤lanmas›; bu sistemin tekrarlanabilir performans gösterecek ﬂekilde seri
üretime aktar›lmas› ve ilave baz› yetenekler kazand›r›lmas› olarak s›ralayabiliriz. Öncelikle M‹LGEM sonar›n›n tamam›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 üretece¤imize göre, bugün en son teknolojiyi kullanan bir ürün olarak ortaya ç›kartmal›y›z.

MSI Dergisi: Piezoelektrik seramiklerin
yerlileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›n›z ne
aﬂamada?

Mesut GÖRATEﬁ: Piezoelektrik seramikler, üzerlerine uygulanan elektrik
enerjisini; malzeme kompozisyonu,
üretim yöntem ve süreçleri, fiziki boyutu
ve ﬂekli gibi özelliklere ve entegre edildikleri yap›ya göre belli frekans, genlik,
güç ve yönde titreﬂimde mekanik enerjiye veya üzerlerine gelen mekanik
enerjiyi yine bu özelliklerine ba¤l› olarak
elektrik enerjisine dönüﬂtürebilen malzemelerdir. Bu itibarla sanayide titreﬂimle çal›ﬂan bir çok sistemde uygulama alan› bulan piezoelektrik seramikler, su alt› akustik sistemlerde kullan›lan transdüser, hidrofon ve projektör gibi sensör elemanlar›n›n da vazgeçilmez
bir bileﬂenidir.
Su alt› akustik sistem sensör yap›lar›nda,
ço¤unlukla transdüser ve projektör uygulamalar› için Navy Tip-1 ve hidrofon uygu-
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MSI Dergisi: Bu sürecin devam›nda,
METEKSAN Savunma, M‹LGEM sonar›n›n
ötesinde, ne gibi kabiliyetler kazanacak?

BÜYÜKADA
(F-512) Milli
Sonar Deniz Birimi,
kantarma plakas›
üzerinde
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lamalar› için Navy Tip-2 piezoelektrik
kompozisyonlar›ndan üretilen seramikler kullan›l›r ve bu malzemeler, geçmiﬂte, yurt d›ﬂ›ndan tedarik edilmekteydi.
Böyle bir malzemenin, yurt d›ﬂ›ndan sipariﬂ edilmesi durumunda da malzeme
kompozisyonu, fiziki boyutu ve ﬂekli itibar› ile kullan›lmas› planlanan milli askeri sistemin amac›, tipi, yaklaﬂ›k olarak
frekans›, genli¤i ve gücü gibi stratejik
öneme sahip özellikleri hakk›nda, serami¤i üreten ülke makamlar› taraf›ndan
fikir yürütülebilmesi mümkün hale gelir. Ayr›ca bu malzemeler, hem Ar-Ge
aﬂamas›nda prototip üretimler için ilk
sipariﬂ edildiklerinde hem de geliﬂtirme
baﬂar› ile tamamlan›p, seri üretime yönelik olarak fazlaca sipariﬂ edildiklerinde, ihracat k›s›tlamalar›na veya son kullan›c› belgesi taleplerine de maruz kalabilir. Üreten ülke taraf›ndan sizin kullan›m›n›za izin verilmiﬂ olsa bile bu seramikleri kullanarak üretti¤iniz ürün/sistemi baﬂka ülkelere ihraç etmek istedi¤inizde, benzer k›s›tlamalar söz konusu
olabilir. Baﬂlang›çta yurt d›ﬂ›ndan tedarik edilen malzeme ile Ar-Ge çal›ﬂmalar› tamamlanabilse bile daha sonra ihracat 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› yaﬂanmamas› için, bu kompozisyonlar›n
ve bu kompozisyonlar ile piezoelektrik
seramiklerin geliﬂtirilme ve üretilmesine yönelik milli yetenek oluﬂturulmas›n›n günümüzde kaç›n›lmaz hale geldi¤inin görülmesi sonucunda; teknolojik
bilgi birikimi, yetenek ve altyap›n›n kawww.milscint.com

METEKSAN Savunma

©
www.savunmahaber.com

laﬂmakta zorland›¤›m›z noktalar olabiliyor. Projelerimizin takvim zorlamalar›
sebebiyle geçici olarak bu iﬂlere soyunmak 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

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?

benimseyip çal›ﬂacak, bizler ile kader
birli¤i yapan yan sanayi ﬂirketlerine ihtiyac›m›z var. Tabii ki bu durumda, bizim
de sistemi ayakta tutacak iﬂ hacmini yaratmak 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 birleﬂenlere ihtiyaç var. Elektronik alan›ndaki olgun yeteneklerimizi buraya adapte edece¤iz. Böylece, bir sonar sisteminin yapabilmek için gereken tüm uzmanl›¤a
sahip olaca¤›z. Tek eksi¤imiz, deniz ortam›nda toplanm›ﬂ verilerle tasar›m›
kalifiye edilmiﬂ algoritmalar›n, ülkemizin elinde olmamas›. Bu alanda da çal›ﬂmalar yap›yoruz. Simülasyondan baﬂlay›p, sahadaki verilerle olgunlaﬂt›rmaya 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 ihtiyaçlara göre geliﬂtirmeyi istiyoruz.

MSI Dergisi

Yerlileﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda üretilen hidrofonlar

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 paylaﬂt›k. Daha küçük dizinler yapmak için,
vektörel hidrofon gibi kavramlarla da ilgileniyoruz.
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zan›lmas›, üretim süreç ve yöntemlerinin 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 geliﬂtirilmesi, karakterizasyonu, Tip-1 ile
seramik halka üretimi, M‹LGEM
transdüserlerine pilot uygulama ve do¤rulamas› hedeflendi. METEKSAN Savunma liderli¤inde, alt yüklenicimiz Nanotech firmas› taraf›ndan, her iki tip piezoelektrik kompozisyonlar›n geliﬂtirme ve karakterizasyonlar› ile Tip-1 seramik halka üretim ve do¤rulama çal›ﬂmalar› baﬂar› ile tamamland›. Milli olarak geliﬂtirilen ve üretilen seramik halkalar›n kullan›ld›¤› MST-01 tipi M‹LGEM
transdüserlerinin, yurt d›ﬂ› kaynakl› seramikler kullan›larak üretilen ayn› tip
transdüserler ile eﬂde¤er özellikler
gösterdi¤inin tespitine yönelik çevre koﬂulu 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. Projenin, 2012 y›l› sonuna kadar tamamlanmas› ve M‹LGEM-S projesinin milli sonar deniz birimi üretimlerinde, milli olarak geliﬂtirilip, üretilen bu seramiklerin
kullan›lmas› planlan›yor.
Selçuk ALPARSLAN: Seramiklerin ötesinde, sonarlarda mikro elektro-mekanik sistemler (MEMS) biçiminde yap›lar,
fiber-optik lazer alg›lay›c›lar, bioyolojik
duyargalardan esinlenmiﬂ mikro-me-

Özgür CANKARA: F›rsat bulmuﬂken,
daha genel bir konuya da de¤inmek istiyorum. Bildi¤iniz gibi METEKSAN Savunma alg›lay›c›lar, haberleﬂme ve su alt› akustik olmak üzere üç temel faaliyet
alan›na odaklanm›ﬂt›r. Bir de simülasyon
sistemleri grubumuz var. D›ﬂardan bak›ld›¤›nda, bir a¤ac›n ayr› dallar› gibi görünmesine ra¤men, asl›nda bu üç temel
program, ayn› kökten besleniyor. O da bizim mühendislik grubumuz. Özellikle
elektronik ve mekanik tasar›m konusunda, tüm programlara destek veren, oldukça yetkin bir mühendis ekibimiz var.
Bu sebepledir ki, örne¤in bir sonar sistemi dedi¤imiz zaman, sistemin hem sensör taraf›n› hem de elektronik taraf›n›, bir
arada ve ayn› ekipler ile de¤erlendirebiliyoruz ve oldukça optimum çözümleri
kendi içimizde üretebiliyoruz. Bu alg›n›n
bozulmas›n› asla istemiyoruz. Bildi¤iniz
gibi biz piezoelektrik seramiklerin yerlileﬂtirilmesi projesini üniversite-sanayi iﬂ
birli¤i çerçevesinde gerçekleﬂtirdik. Projenin sanayileﬂme aﬂamas›nda ise sorumluluklar›m›z› paylaﬂabilece¤imiz alt
sanayi ﬂirketleri ile ilerlemek istiyoruz.
Fakat yükümlülükleri alt sanayi ile pay-
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METEKSAN Savunma

ÖZEL SAYI

Baz› projelerde, ihtiyaç makam›, sanayiye aç›lmadan önce, TÜB‹TAK gibi milli
araﬂt›rma kurumlar› ve/veya üniversitelerden 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 dahil edilebilse, çok ciddi zaman kazanaca¤›m›z gibi kaynaklar› da daha ekonomik ve verimli kullanm›ﬂ oluruz.
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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 sistemlerinin test ve kalibrasyonuna yönelik, Bilkent Üniversitesinin de deste¤i ile
üniversitenin kampüs alan› içerisinde
bulunan Bilkent Göleti üzerine, Bilkent
Göleti Aç›k-Su Test ve Kalibrasyon Tesisi yat›r›m›n› gerçekleﬂtirdik. Gölet üzerine 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 platforma sahip. Platformun ortas›nda da
17,5 m2’lik (2,5 m x 7 m) bir havuz buluMSI Dergisi - Ekim 2012

nuyor. Projelerimiz kapsam›nda test
edilecek akustik çeviriciler, havuz bölgesinde bulunan, 3 ton taﬂ›ma kapasiteli ve bilgisayar kontrollü bir hassas konumland›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›labiliyor. Bu ölçümlere yönelik olarak platform üzerinde gerçekleﬂtirilecek çal›ﬂmalar için gerekli laboratuvar test donan›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 muhtemel projeler dahilinde de kullan›lmas›
planlan›yor. Tesislerimizin, Dz.K.K.l›¤›
ile bu alanda çal›ﬂmalar yapan üniversite, araﬂt›rma kurumlar› ve di¤er firmalar›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 merkezi olma görevi ile METEKSAN Savunma’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 tecrübe kazand›rd›. Projeleri s›ralad›¤›m›zda gördü¤ünüz gibi, sadece SSM ile çal›ﬂm›yoruz, do¤rudan Dz.K.K.l›¤› ile yapt›¤›m›z projeler de var. ‹leride proje say›m›z›n iki kat›na ç›kmas›n› bekliyoruz.
Asl›nda mükemmeliyet merkezi kavram›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 faydalanacaks›n. Ancak böyle bir ekosistemle birlikte
hareket edebilirseniz, gelece¤e yönelik
öngörülerde, altyap› yat›r›mlar›nda, proje
önerisinde bulunabiliyorsunuz, yol haritalar›na katk› yapabiliyorsunuz.
Ekosistem kurma konusunda ise henüz
www.milscint.com

Bilkent Göleti
Aç›k Su Test ve
Kalibrasyon Tesisi

Özgür CANKARA: Tüm oyuncularla yak›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 lüksümüz var ne de böyle bir stratejimiz
var. Biz ekosistem içinde belli görevleri
yapacak firmalar buldukça onlarla çal›ﬂmak istiyoruz. Bu ekosistem olmadan, baﬂar› da gelemez zaten. Proje say›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 uluslararas› firmalarla iﬂ birli¤i yap›labilir mi diye de bak›yoruz. Fakat bu teknolojik bir
iﬂ birli¤i olmal›. Ortak geliﬂtirmeleri içerebilir. Bu konudaki milli hassasiyetlerin
fark›nday›z, ticari endiﬂeler bunlar›n
önüne geçemez. Di¤er yandan, ülke kaynaklar›n› daha iyi kullanabilecek, teslimatlar› k›saltacak, ihracat seçeneklerini
artt›racak ortakl›klara da haz›r›z.
Selçuk ALPARSLAN: Bu konunun teknik 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 elektromanyetik geçirgenli¤i gibi domda da akustik
geçirgenlik, sa¤laml›k, bas›nca dayan›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 olacak. Bir kablo kauçuk k›l›f içeriyorsa,
ayakkab› kauçu¤u üretim anlay›ﬂ› ile
üretilemiyor.
METEKSAN Savunma

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi: Bu süreçte yer alan
firmalarla iliﬂkileriniz konusunda
neler söyleyebilirsiniz? Oyuncular›n
faaliyetlerinde çak›ﬂmalar oluyor mu?
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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 mükemmeliyet merkezlerine göre proje say›m›z az. Ayn› zamanda, sanayide kaliteli
üretim yapabilecek firma say›s› az. Yetiﬂmiﬂ eleman az. Bizim çevre denizlerimizin, kendine has su alt› akustik özellikleri var. Bu konuda yap›lm›ﬂ çok az araﬂt›rma bulunuyor; bu konularla ilgilenen
üniversite say›s› da yeterli de¤il. Tüm
bunlar›n da etkisi ile arad›¤›n›zda bulabilece¤iniz ortak say›s› az. Dolay›s› ile projeleri paylaﬂabilece¤imiz ideal bir ekosistem ﬂu anda yok. Onu yaratmaya çal›ﬂ›yoruz. Bunu yaparken riskler de al›yoruz. Çaba harc›yoruz. Belki de bunlar, di¤er mükemmeliyet merkezlerinin baﬂlang›c›nda da yaﬂanm›ﬂ sorunlar, zamanla biz de aﬂaca¤›z. METEKSAN Savunma, iyi bir orkestra ﬂefi olacak. O orkestrada kimin hangi çalg›y› çalaca¤› henüz 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 mükemmeliyet 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 kabiliyetlerin azami ölçüde kullan›lmas›, kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›larak tekrarlar›n önlenmesi amac›yla böyle bir mükemmeliyet merkezi yaklaﬂ›m› ile görevlendiriliyorsunuz. Biz buradan ﬂunu anlad›k: Su alt› akusti¤i, Türkiye’de yeni bir
aland›r, bu alanda projeler de yeni baﬂlad›. 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›sm›nda ciddi anlamda kulland›k. Ne yapt›k? Tasar›ma hakim olma, analiz, tasar›m, modelleme, prototip üretim, prototip 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 tekrar üretim ve do¤rulama ve en nihayetinde seri üretim. Bu aﬂamaya gelinceye 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 akustik testler gibi ciddi aﬂamalardan geçmesi gerekiyor. Bu testler s›ras›nda da
mükemmeliyet merkezi yaklaﬂ›m› kapsam›nda; üretim do¤rulama testlerinde
SUAS‹S; transdüser sertifikasyon testlerinde TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri
Araﬂt›rma Enstitüsü, TÜB‹TAK Su Alt›
Akustik Laboratuvar› ve ASELSAN; bas›nç alt›nda s›zd›rmazl›k testlerinde
Gölcük Tersanesi Komutanl›¤› yetenek
ve altyap›lar›ndan faydaland›k. Bu süreçte, ileride bize rakip olma ihtimali
bulunan altyap›lar› dahi kurduk, yat›r›m
yapt›k. Bu iﬂ birliklerine önümüzdeki
projelerde de devam edece¤iz.
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METEKSAN Savunma
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Selçuk ALPARSLAN: Dz.K.K.l›¤› ile koordinasyon çok önem verdi¤imiz bir konu. Özellikle saha tecrübesi ve genel sistem 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 içinde çal›ﬂ›yoruz. Hepimiz, yürüttü¤ümüz
projeler kapsam›nda hemen her hafta oralara çeﬂitli çal›ﬂmalar ve toplant›lar yapmak için gidiyoruz. O bölgede bir ofis açma
plan›m›z da var. Teslim etti¤imiz sistemlerimiz kullan›ld›kça, bilgi ve tecrübe paylaﬂ›m›n›n daha da artmas›n› bekliyoruz.
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MSI Dergisi: Su alt› akusti¤i
çal›ﬂmalar›n›z kapsam›nda, Dz.K.K.l›¤› ile
kurdu¤unuz koordinasyon hakk›nda
neler söyleyebilirsiniz?
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Burada çok ciddi bilimsellik, süreç, imalat 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 dayal› tasar›m süreçleri, malzeme teknolojileri, imalat teknolojileri yat›yor. Bu konuda 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 görüyoruz. 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 kullan›p baﬂka bir iﬂe giriﬂece¤iz. Bir iﬂi iyi yapan bir taraf bulduk mu onun kabiliyetlerinden h›zl›ca faydalanma esnekli¤ine sahibiz. Biz salt özel sektörüz. Yaﬂam›m›z›
devam ettirmek için ticari kayg›lar önemli. Her iﬂi kendi bünyemize alarak enflasyonist olmayaca¤›z dedik. Hedeflerimiz;
çevik, h›zl› olmak ve baﬂkalar› ile bütünleﬂebilmek. Ama iﬂi bitirmek için, zaman›nda teslimat için gerekli ise daha önceden yapmad›¤›m›z bir iﬂe de girebiliriz.

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 üzerinde, hem malzeme hem yeni tip sensör
teknolojileri anlam›nda ve hem de elektronik 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 sistemleri 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 stratejik öneme sahip bu sistemlerin güvenilirli¤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 sonarlar› ve di¤er karﬂ› tedbir sistemleri ile
entegre olarak kullan›ld›¤›nda, DSH harekâtlar›n›n baﬂar›s› önemli ölçüde art›yor. DSH maksad› ile kullan›lan “hardkill” 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› kaynaklar›m›z›n korunmas›ndan tutun da stratejik ve maddi öneme sahip sivil ve askeri liman ve tesislerimizin su alt› tehditlerine karﬂ› savunulmas›, gerginlik ve
savaﬂ durumlar›nda kara sular›m›z›n ve

deniz trafi¤inin gözetlenmesi yoluyla ülke savunmas›na kadar, birçok konuda
önem arz ediyor. Say›sal su alt› haberleﬂmesi, 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 cihazlar›n milli imkânlarla geliﬂtirilmesi ve üretilmesi de hedeflerimiz aras›nda. Bunlar
aras›nda kendi gürültüsünü ölçüm sistemi, pervane kavitasyon ölçüm cihaz›,
akustik prensibi ile gemi süratini ölçen
sonar doppler log (So-Do-Log) cihaz›, denizalt› gemilerinin uzun süreli dal›ﬂlar›nda gizliliklerini riske atmadan dip haritalar› korelasyonu ile emniyetli mevki koymas›na yard›mc› olan dip seyir sistemi gibi sistem ve cihazlar› sayabiliriz. Sivil uygulamalara 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 modernizasyon projelerimiz ile bu platformlarda yer alan/alacak su alt› akustik sistemler dikkate al›nd›¤›nda, 20202025’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. Oradaki pasta çok daha büyük.
Bizim projelerimize de de¤inecek olursak, toplam program hacminin, önümüzdeki 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.
www.milscint.com
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Türk Denizcili¤inin Dünya Markalar›:

MRTP ve Yonca-Onuk
Tersanesi
r. 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, maliyeti ve envanterde az say›da
bulunmas› gibi nedenlerle
a¤›rl›kl› olarak kendini koruyacak 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 botlar›n›n ise taﬂ›d›¤›/taﬂ›yaca¤›
silah sistemlerinin, yaklaﬂ›k
yüzde 80’inin taarruza yönelik oldu¤una dikkat çekiyor.
Bu konsept çerçevesinde ﬂekillenen ve art›k bir dünya
markas› haline gelen Kaan
s›n›f› ONUK MRTP serisi botlar›n ihracat baﬂar›lar›na
uzanan yol, ilk olarak 19971998 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 anlat›yor: “Projede, ihalenin isterlerini ald›k, onlar› bir kenara yazd›k. Ama yapmay›
düﬂündü¤ümüz tekneyi, Ka-
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an 15 s›n›f› ONUK MRTP15’i,
kendi bildi¤imiz gibi, o hedeflerin çok üstünde yapmaya
yöneldik. E¤er o gün öyle bir
karar almam›ﬂ olsayd›k, bugün Türkiye’de, sadece Türkiye içinden iﬂ bekleyen bir
ﬂirket haline gelirdik.”
Bu yaklaﬂ›m›n yan› s›ra
projenin üretim, test ve teslimat 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 teknelerin, yurt d›ﬂ› kullan›c›lara
önerilmesi aﬂamas›nda da
referans teﬂkil etti.
Kaan s›n›f› ONUK MRTP serisi botlar, S.G.K.l›¤› envanterine 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, uluslararas› kullan›c›lara teslim
edildi. Son olarak da 18
Ocak’ta imzalanan sözleﬂme
ile Katar, botlar›n› teslim almak için gün saymaya baﬂlad›.

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

www.milscint.com

Hepsinin
Ayr› Bir Hikâyesi Var

M›s›r için inﬂa edilen Kaan 20 s›n›f› ONUK MRTP20

Yonca-Onuk Tersanesi’nin
her ihracat baﬂar›s›n›n ard›nda, ayr› bir hikâye yat›yor. ‹lk
ihracat baﬂar›s› olan KKTC’de,
botlar›n Türkiye’de, S.G.K.l›¤›
taraf›ndan kullan›lmas›, sonucu belirleyen ana faktör oldu.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanl›¤›, saatte 60 deniz milini aﬂan süratlere ulaﬂabilen
ONUK MRTP15’lerden 2 adet
sipariﬂ etti.
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
Pakistan maceras› ise iki bölüm halinde gerçekleﬂti. Pakistan Özel Kuvvetler Komutanl›¤› için aç›lan uluslararas› ihaleye kat›lan YoncaOnuk Tersanesi, ihale sonucunda, 2 adet ONUK MRTP15
botunun inﬂas› için Pakistan
Milli Savunma Bakanl›¤› ile
sözleﬂme imzalad›. Sözleﬂmede, botlar›n süratinin
56 deniz mili olmas› talep
ediliyordu. Müﬂterilerinin gereksinimlerini karﬂ›laman›n
ötesinde, daha zorlay›c› olan
kendi hedeflerinin üzerine
giden Yonca-Onuk Tersanesi, 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 üstüne 25 mm ya da 30 mm top ve
k›ç üstüne sat›htan sat›ha güdümlü mermi entegrasyonu
için gerekli altyap›ya sahip bir
ﬂekilde teslim edilen botlar,
saatte 45 deniz mili sürati aﬂabiliyordu.
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 düﬂünüldü¤ünde, s›radan bir özellik
gibi görünebilir. Fakat “sat›htan sat›ha güdümlü mermi
atma kabiliyeti” ifadesinin alt›nda, çok daha büyük bir hedef var: Harpoon boyutunda
bir güdümlü merminin entegre edilmesi...
Bu boyutta bir füzenin bota
yerleﬂtirilmesi, katlanabilir,
özel bir lançer tasar›m› gerektiriyordu. Bu lançeri tasarlayan Onuk Taﬂ›t, tasar›m›n

ABD ve Avrupa’da patentini
alarak, dünyan›n önemli pazarlar›nda, bu alandaki liderli¤ini perçinledi (MSI Dergisi
Say› 59, Eylül 2010).
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
Gürcistan teslimatlar› da Pakistan gibi 2 bölümden oluﬂuyor. Gürcistan’›n Kaan s›n›f› ONUK MRTP ile tan›ﬂmas›, Gürcistan S›n›r Güvenlik
Kuvvetlerinin, Türk Sahil Güvenlik Komutanl›¤› için inﬂa
edilen ONUK MRTP33 botlar›ndan bir adedinin, kendi ihtiyaçlar› için inﬂas›n› talep etmesi ile baﬂlad›.
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Tüm Foto¤raflar:
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Yonca-Onuk

Katlanabilir güdümlü mermi lançeri ve 25 / 30 mm’lik baﬂ topu temsili görselleri yerleﬂtirilmiﬂ Pakistan’›n PNS ZARRAR ONUK MRTP33 botu.

www.savunmahaber.com
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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 eriﬂebilen botun baﬂ üstüne, bir
adet ASELSAN 25 mm STOP
uzaktan kumandal› stabilize
tareti monte edildi. Sokhumi
botunun kullan›m›ndan elde
edilen olumlu sonuçlar neticesinde, Gürcistan S›n›r Güvenlik 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 olarak 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 Emirlikleri ve M›s›r ihracatlar› ise
di¤erlerinde farkl› olarak, bu
ülkelerde yap›lan üretimleri
de kaps›yor. Uzak Do¤u Asya’da, pazarlama faaliyetleri
kapsam›nda incelemeler yapan 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 devlet ﬂirketlerinden Boustead
Heavy Industries ile iﬂ birli¤ine giden Yonca-Onuk Tersa-

nesi, 1 adet ONUK MRTP16
botunun imal edilerek bölgede
pazarlamas› maksad›yla Boustead Heavy Industries ile
sözleﬂme imzalad›. PINTAR 16
ad› verilen bot, 2007 y›l›nda
Boustead Heavy Industries’e
teslim edildi. Botun azami sürati, saatte 62 deniz milini geçiyordu. Bu botun bölgede tan›t›lmas›ndan elde edilen
olumlu sonuçlar neticesinde,
Malezya Sahil Güvenlik Teﬂkilat› (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 Malezya’da kurulan BYO (Boustead
Yonca-Onuk) Marine tersanesi ile MMEA aras›nda, 10 adet
botun, Malezya’da teknoloji
transferi ile inﬂas›na iliﬂkin
sözleﬂme imzaland›. Sözleﬂmede, botlardan 4 adedinin
Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan Türkiye’de; 6 adedinin
ise Langkawi, Malezya’da konuﬂlu BYO Marine tersanesinde üretimi öngörüldü. Proje kapsam›nda, bugüne kadar
8 adet bot MMEA’ya teslim
edildi ve Kas›m ay›na kadar
da tamam› teslim edilmiﬂ olacak. Malezya taraf›ndan envantere al›nan bu botlar, saatte 65 deniz mili sürati aﬂabiliyorlar.
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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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Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin Kaan 16 s›n›f› ONUK MRTP16’s›

Yonca-Onuk Tersanesi, Hindistan’›n do¤usu d›ﬂ›nda,
tüm Asya-Pasifik ile ilgili pazarlama faaliyetlerini BYO
Marine’e devretmiﬂ durumda. Böylece, bölgede ev sahibi imaj›n› güçlendiren YoncaOnuk Tersanesi, BYO Marine’e verdi¤i teknik deste¤in
yan› s›ra pazarlama ve iﬂ geliﬂtirme süreçlerinde de destek vermeye devam ediyor.
Kaan s›n›f› ONUK MRTP’lerin
Birleﬂik Arap Emirlikleri maceras›, ülkenin, petrol platformlar› gibi kritik altyap›lar›n›n korunmas›ndan sorumlu CNIA teﬂkilat› (Critical
National
Infrastructure
Authority)’n›n, harekât ihtiyaçlar› 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 Türkiye’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 imzaland›. ﬁu ana kadar botlardan 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 azami sürati, saatte 65 deniz milinin üzerinde.
Dr. Onuk, Birleﬂik Arap Emirlikleri’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 cevapland›rmak için, gerekti¤inde ba-

vulunu toplay›p gitti¤ini anlatarak, 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 sistemleri ile donat›lm›ﬂ bir Süper ONUK MRTP16 (GMR 413)
sayesinde gerçekleﬂmiﬂ. Bu
botun, görev yükü ile birlikte
saatte 65 deniz mili sürate
ulaﬂt›¤›n› gören Birleﬂik Arap
Emirlikleri yetkilileri, kararlar›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 Silahland›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 Bakanl›¤›na ba¤l› ‹skenderiye
Tersanesi’nde inﬂa edilmesi
öngörüldü. Proje kapsam›nda, ilk 3 bot inﬂa edilerek
2011-2012 y›llar›nda M›s›r
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›na teslim edildi.
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Malezya projesinin
baﬂar›s›nda büyük rol
oynayan PINTAR 16

www.savunmahaber.com
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‹hraç Edilen ONUK MRTP Ailesi Üyelerinin Teknik Özellikleri
ONUK MRTP15
Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler

Silah Yükü

: 16,7 m
: 20 ton
: Saatte 64 deniz mili
: MTU 2x1150 BG diesel
: Arneson Surface Drives sevk sistemi,
ticari seyrüsefer ve haberleﬂme
cihazlar›
: 12,7 mm Oto Melara stabilize taret

ONUK MRTP16
Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler

Silah Yükü

: 17,73 m
: 26 ton
: Saatte 68 deniz mili (motor seçimine ba¤l›)
: MTU/MAN 2x1100-1600 BG diesel
: Arneson Surface Drives sevk sistemi,
ticari seyrüsefer cihazlar›,
askeri haberleﬂme cihazlar›
: 12,7 mm stabilize taret (Birleﬂik Arap
Emirlikleri için ASELSAN GAU-19/A
STAMP-G; Malezya için Oto Melara)

ONUK MRTP20
Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler

Silah Yükü

ONUK MRTP24/U Özel Harekât Botu

ONUK MRTP24 “Kangal”

Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler

Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler

Silah Yükü
28
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: 22,55 m
: 38 ton
: Saatte 60+ deniz mili (motor seçimine ba¤l›)
: MTU 2x1600–2000 BG diesel
: Arneson Surface Drives sevk sistemi,
ticari seyrüsefer cihazlar›,
askeri haberleﬂme cihazlar›
: ASELSAN 12,7 mm GAU-19/A STAMP-G
stabilize taret veya ASELSAN 25/30 mm
STOP stabilize taret

: 26,00 m
: 55 ton
: Saatte 55 deniz mili
: MTU 2x2600 BG diesel
: MJP su jetleri, askeri haberleﬂme
cihazlar›, ticari radar
: ASELSAN 25/30 mm STOP
stabilize taret

Silah Yükü:

: 26,00 m
: 58 ton
: Saatte 60 deniz mili
: 2x2800 BG diesel
: Arneson Surface Drives sevk sistemi,
askeri haberleﬂme cihazlar›,
ticari radar
ASELSAN 25/30 mm STOP stabilize taret
+ ASELSAN 12,7 mm GAU-19/A STAMP-G
stabilize taret, k›sa menzilli
güdümlü mermi

www.milscint.com

Gürcistan’›n Sokhumi ad› verilen Kaan 33 s›n›f› ONUK MRTP33 botu

ONUK MRTP34

ONUK MRTP33
Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler
Silah Yükü

Bu botlar›n da üst binas› üzerinde, GAU-19/A taﬂ›yan
STAMP-G uzaktan kumandal› stabilize tareti bulunuyor
ve botlar›n azami süratleri
saatte 55 deniz milini aﬂ›yor.
Katar projesinde ise YoncaOnuk Tersanesi, 3 adet Kaan
16 s›n›f› ONUK MRTP16, 3
adet de Kaan 34 s›n›f› ONUK
MRTP34 teslim edecek. Hepsi Türkiye’de üretilecek botlardan, ilk testlerde saatte 68
deniz mili sürate eriﬂen
ONUK MRTP16’lar›n tamam›n›n 2013 y›l›n›n ﬁubat ay›nda; ONUK MRTP34’lerin ise
2013 y›l›n›n ilerleyen aylar›nda teslim edilmesi planlan›yor. Bu sipariﬂ ile Katar,
ONUK MRTP33’ten farkl›
olarak, ön tarafta 40 mm’ye
kadar yüksek kalibreli top taﬂ›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.

: 35,6 m
: 115 ton
: Saatte 45 deniz mili
: MTU 2x3650 BG diesel
: MJP su jetleri, askeri haberleﬂme
cihazlar›, ticari radar
: ASELSAN 25/30 mm STOP
stabilize taret

de ötesine giderek, dünya çap›nda bir ürün ailesinin temellerini at›yordu. Bu ürün
ailesinin, ihracat baﬂar›lar›
ile birlikte evrim geçirdi¤i
söylemek mümkün.
‹hracat çal›ﬂmalar› s›ras›nda,
yabanc› ülke deniz kuvvetlerinin ve sahil güvenlik teﬂkilatlar›n›n harekât ihtiyaçlar›
dikkate al›narak, Kaan s›n›f›
ONUK MRTP serisi botlara,
40 mm ve üzeri toplar, sat›htan sat›ha güdümlü mermiler, sat›htan havaya güdümlü
mermiler ve savaﬂ yönetim

Boy
Deplasman
Azami sürat
Motor
Di¤er Özellikler
Silah Yükü

sisteminin entegre edilmesine 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 botlar› da uzaktan kumandal› stabilize taretler ile donat›labiliyor. Botlar›n dümen evi ve

: 38,8 m
: 135 ton
: Saatte 48+ deniz mili (motor seçimine ba¤l›)
: MTU 2x3650–4500 BG diesel
: MJP su jetleri, askeri haberleﬂme
cihazlar›, ticari radar
: 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

tekne yap›lar›, bu sistemler
dikkate al›narak yeniden düzenlendi.
Kuﬂkusuz bu süreçte, Yonca-Onuk Tersanesi’nin ciddi
rakipleri de oldu. Dr. Onuk’a
rakiplerini sordu¤umuzda,
ald›¤›m›z cevap ise hem rakiplerine duyduklar› sayg›y›
hem de özgüvenlerini net bir
ﬂekilde ortaya koyuyor: “Ö¤rendi¤im bir ﬂey var: Rakipler hakk›nda her zaman iyi
yorum yap›l›r. Ama biz onlardan daha iyiyiz diye de ekleriz.”

Görev yükü ile birlikte
65 knot sürate eriﬂebilen
Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlü¤ünün
Süper ONUK MRTP16
(GMR 413)’s›
29

‹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
www.savunmahaber.com
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Malezya’n›n Kaan 16 s›n›f› ONUK MRTP16’s› deneme seyri esnas›nda

‹hracat Bir Tak›m
Çal›ﬂmas›d›r

30

‹leri kompozit teknolojisi kullan›larak, derin V tekne formunda inﬂa edilen ONUK
MRTP botlar›n›n sahip oldu¤u yüksek performans, denizcilik özelli¤i ve manevra
kabiliyeti, söz konusu platformlara, mevcut rakiplerine
göre büyük avantaj sa¤l›yor.
‹hracat baﬂar›lar›n›n arkas›nda, bu teknik üstünlüklerin yan› s›ra devletin tüm kurumlar›n› içeren bir tak›m
çal›ﬂmas› da yat›yor.
Yonca-Onuk Tersanesi, ihracat çal›ﬂmalar›n›n baﬂlang›ç
aﬂamas›ndan bugünkü duruma getirilmesine kadar, Milli
Savunma
Bakanl›¤›
ve
SSM’nin göstermiﬂ oldu¤u
deste¤in, her türlü övgüye
lay›k oldu¤unu özellikle vurguluyor. Devletin kurum ve
kuruluﬂlar›n›n, savunma sanayisi ﬂirketlerinin arkas›nda
durmas› ve yurt d›ﬂ›nda bu
desteklerini ilgili ülke makamlar›na belirtmesinin, ihracat›n k›sa sürede gerçekleﬂmesinde büyük katk› sa¤lad›¤›n›n en yak›n ﬂahitleri
aras›nda, Yonca-Onuk Tersanesi 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. Cumhurbaﬂkan›m›z›n, Baﬂbakan›m›z›n,
Bakan›m›z›n yan›nda, ülkeye
ve konuya göre, biz ve di¤er
firmalar bulunabiliyor.”
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Bu tak›m çal›ﬂmas›n›n,
Yonca-Onuk Tersanesi’ne oldu¤u kadar, di¤er baz› Türk
Savunma Sanayisi firmalar›na
da önemli yans›malar› oldu.
‹nﬂa edilen platformlarda kullan›lacak silah, elektronik,
muhabere ve savaﬂ yönetim
sistemlerine olan ihtiyaç, Yonca-Onuk Tersanesi’nin, Türk
ortaklar aramas›na arac› oldu. Öncelikle yurt içinde bu
tür silah ve sistemleri üreten
ﬂirketlerle iﬂ birli¤ine azami
önem veren Yonca-Onuk Tersanesi, botlar›na ASELSAN
üretimi STAMP ve STOP silah
sistemlerini entegre ederek
baﬂlad›¤› çal›ﬂmalar› sonucunda, 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› sensörleri de teklif etme noktas›na
geldi. Özellikle savaﬂ yönetim sistemi, Yonca-Onuk
Tersanesi için yeni bir konu
olarak gündemde. Art›k daha
büyük platformlara gözünü
diken Yonca-Onuk Tersanesi, 40 mm ve daha üst kalibrelerde topa sahip olan, güdümlü mermi taﬂ›yabilen platformlar›n ihtiyaç duyaca¤› savaﬂ yönetim sistemi için
HAVELSAN ile iﬂ birli¤ine gidiyor. Dr. Onuk, ihtiyaçlar›n› iyi
anlayan ﬂirketlerle ve insanlarla 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›rakal›m: “STAMP, 700 m menzilden, saatte 60 deniz mili süratle giden bir platformdan,
ayn› süratte giden bir baﬂka
platforma kilitlenebiliyor ve
hedef hiçbir ﬂekilde niﬂangâhtan ç›km›yor. ASELSAN, 3
namlulu GAU-19/A’y› zapt etmeyi 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 seriyor: 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 Yonca-Onuk Tersanesi, kullan›c›ya, bu sistemlerle ilgili olarak entegrasyon maliyeti d›ﬂ›nda ek bir maliyet yükü getirmeden, daha aç›k bir ifadeyle üzerine kar koymadan
botlar›n› teslim ediyor.
Yonca-Onuk Tersanesi, tak›m çal›ﬂmas›n›n daha da
ilerlemesi gerekti¤ini düﬂünüyor. Gürcistan S›n›r Güvenlik Kuvvetleri için inﬂa
edilen botlara monte edilen
taretlere konulacak silah
sistemlerinin tedariki konusunda yaﬂanan sorunlardan
sonra, Yonca-Onuk Tersanesi, Türk Savunma Sanayisi’nin, yetkili ve yetkin kurumlar›n›n bu silahlar› geliﬂ-

tirmesi için gün saymaya
baﬂlad›.
‹hracat cephesinde konusunda yaﬂad›klar› di¤er güçlükleri sordu¤umuzda, Dr.
Onuk, ﬂu iki konuya vurgu yap›yor: bürokrasi ve finansal
destek. Özellikle Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ve Milli
Savunma Bakan›’ndan büyük
destek gördüklerini vurgulayan Dr. Onuk, orta ve alt kademedeki bürokrasinin de
daha esnek görev yapabilmesini sa¤layacak anlay›ﬂa
ve düzenlemelere ihtiyac›m›z
oldu¤unu belirtiyor. Finansal
destek
konusunda
ise
ABD’nin FMS (Foreign Military Sales / Yabanc› Askeri
Sat›ﬂlar) uygulamas›na benzer bir uygulamay› Türkiye’nin de hayata geçirmesi
gerekti¤ini ifade eden Dr.
Onuk, bu geliﬂmenin, Türkiye’nin bölgesel güç olma iddias›n› destekleyece¤inin de
alt›n› çiziyor.

Kompozit Malzeme
Sözünde Duruyor
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
ihracat baﬂar›lar›ndan bahsederken hep al›mlara ve
teslimata odaklansak da
kuﬂkusuz kullan›m s›ras›nda
botlar›n performans› kadar,
göreve haz›rl›k oranlar›, bak›m kolayl›klar› ve verilen
kullan›c› e¤itimleri gibi etmenler de müﬂteri memnuniyetini sa¤layarak, yeni baﬂar›lara yard›mc› oluyor.
www.milscint.com

Bu yard›mc› etmenlerle ilgili
en çok merak edilen konular›n baﬂ›nda, Kaan s›n›f›
ONUK MRTP serisi teknelerin gövdesini oluﬂturan kompozit malzeme geliyor. Kompozit gövdelerin, saç teknelere k›yasla onar›m›n›n yap›lmas›n›n daha basit ve daha
düﬂük maliyetli oldu¤u;
kompozit teknelerin bak›m
idame giderlerinin, saç teknelere nazaran yüzde 40 daha düﬂük oldu¤u çeﬂitli kaynaklarda belirtilen bilgiler
aras›nda yer al›yor. Bu durumu teyit eden Yonca-Onuk
Tersanesi yetkilileri, yurt d›ﬂ›na teslim ettikleri ileri
kompozit yap›ya sahip botlarda, bugüne kadar herhangi bir hasar meydana gelmedi¤ini de vurgulad›lar.
Yonca-Onuk Tersanesi, Pakistan ve Gürcistan gibi müﬂterilerine, bak›m ve onar›m
konular›nda destek verirken,
ev sahibi konumda oldu¤u
Malezya, Birleﬂik Arap Emirlikleri ve M›s›r’da, ortak oldu¤u ya da iﬂ birli¤i yapt›¤› ﬂirketler üzerinden bu deste¤i
sa¤l›yor. Botlar›n cihaz baz›nda kullan›c› e¤itimleri ise gemi tesliminden önce gerçekleﬂtiriyor. Ayr›ca kullan›c›
personel için limanda ve denizde gemi kullanma e¤itimleri veriliyor. Kullan›c› taraf›ndan 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 bak›m kademesi e¤itimleri, botlar›n tesliminden önce ve cihaz üretici firmalarda verilerek kullan›c›n›n kendi ülkesinde ve tesislerinde botlar›
çeﬂitli seviyelerde idame etmesi imkân› sa¤lan›yor. Yonca-Onuk Tersanesi, 1997’den
beri içinde oldu¤u kullan›c›
e¤itimi sürecinde, kendini geliﬂtirmeye de devam ediyor.

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

ﬂ›m. Biz de bu sözü çok ciddi
bir ﬂekilde benimsedik. Biz
ﬂunu düﬂünüyoruz; telim etti¤imiz botlar›n de¤erleri oldukça yüksek. Ama taﬂ›d›¤›
en düﬂük rütbeli askerin de¤eri, o botun de¤erinden ölçülemeyecek kadar daha
fazla. Biz yapt›¤›m›z ürünlerin, savaﬂ alan›nda, di¤erlerinden üstün olmalar› için
kafa patlat›yoruz; bu ﬂekilde

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.

Yonca-Onuk Tersanesi
Gelece¤e Bak›yor
ONUK MRTP34 ile mevcut tasar›m›n fiziksel s›n›rlar›na çok
yaklaﬂan Yonca-Onuk Tersanesi, bu ürün ailesinin müﬂteri kitlesine hizmet etmeye devam ederken, ONUK MRTP37
ve ONUK MRTP44’ten oluﬂan
daha büyük iki platform ile
yeni pazarlara da girmeyi hedefliyor. Bu iki platformu ihracat amaçl› geliﬂtirdiklerini
vurgulayan Dr. Onuk, gelecek
planlar›nda, bir Avrupa Birli¤i
ülkesinde üretim yapman›n
da var oldu¤u bilgisini bizlerle paylaﬂt›. Ayr›ca, görev tan›m› olarak hücumbotun d›ﬂ›ndaki alanlarda da çal›ﬂma ya-

müdahale botundan sonra 90
tonluk bot projesi ortaya ç›kt›. Yan›lm›yorsam 2000 y›l›nda, SSM’nin 15. y›l kutlamalar› kapsam›nda düzenlenen
baﬂar›l› bir sempozyuma kat›lm›ﬂt›m. ‹srail Savunma Bakanl›¤›ndan bir han›m, benim
akl›ma çok derin kaz›nm›ﬂ
cümleler sarf etti. Dedi ki;
“Biz küçük bir ülkeyiz. Savunma sanayisinde söz sahibi olmak için, önce kendi geliﬂtirmelerimizi yap›yoruz.
Ama bunlar› yaparken bir tek
hedefimiz var: Savaﬂ alan›nda nitel üstünlük. O yüzden
hep daha yukar›y› ve daha yukar›y› hedefliyoruz.” Bu esas›nda çok mant›kl› bir yakla-

tasar›m yap›yoruz. Ve bir tek
hedefimiz var: O platformlarda görev yapan Mehmetçik’i
sa¤lam bir ﬂekilde eve döndürmek. Bundan fazla yapabilece¤imiz bir ﬂey de yok.
Dolay›s› ile biz tasar›mlar›m›z›, dünyada üretildi¤i ve
üretilece¤i bilinen tüm platformlar›n ötesinde bir platform ç›karmak yönünde yap›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 klasmanda bir tekne almak isteyen de
Yonca-Onuk Tersanesi’ne
geliyor. Art›k ONUK MRTP
bir dünya markas› oldu.”
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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.
www.savunmahaber.com
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avunma sistemleri aras›nda, en yüksek birim
maliyete ve teorik olarak en uzun kullan›m ömrüne sahip gemilerin modüler
bir tasar›ma sahip olmalar›,
onlar›n, uzun y›llar ayn› etkinlikle kullan›labilmesini,
yeni rollere kolayca adapte
edilebilmesini ve düﬂük maliyetle güncellenebilmesini
sa¤lama potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel, kuﬂkusuz, gemilerin kullan›c›s› ülkeye, donanmas›n›n cayd›r›c›l›¤›n›n devam› ve maliyet
etkinlik olarak geri dönecektir. Ayr›ca, modülerlik, bu gemilerin ihracat ﬂans›n› da
artt›racakt›r. Çünkü modüler
gemiler, de¤iﬂik ülkelerin
de¤iﬂik ihtiyaçlar›na göre kolayl›kla uyarlanabilir ve ayn›
maliyet etkinlik avantaj› ile
rakiplerinden daha düﬂük
maliyetli; ama etkili çözümler sunabilir.
Modüler gemilerin bu avantajlar› varken, denizcilik tarihine bakt›¤›m›zda, bu gemiler aç›s›ndan karmaﬂ›k bir
tablo görüyoruz. Almanlar,
MEKO tasar›m› ile modüler
gemilerin ihracat potansiyelini sonuna kadar kulland› ve
bu alanda uluslararas› kabul
görmüﬂ, tek baﬂar›l› örne¤i
gerçekleﬂtirdi.

Modüler Gemiler: S
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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Yunan Deniz Kuvvetlerinin MEKO 200 s›n›f› f›rkateyni

Modülerlik:
De¤iﬂtirme Kolayl›¤› m›,
Tasar›m m›?

Bu standard› sa¤layan bir
geminin modülerli¤ine s›ra
geldi¤inde, sorulacak bir dizi
soru ve verilecek bir dizi tasar›m karar› bizleri bekliyor.
Örne¤in bu gemi salt deniz
muharebelerinde kullan›lacaksa ona sürat avantaj› sa¤layacak, tamamen gaz türbinlerinden oluﬂan bir tahrik
sistemi taﬂ›mas› gündeme
gelecektir. Di¤er yandan, karakol ve korsanl›kla mücadele gibi görevler de söz konusu olacaksa, tasar›mda dizel motorlar›n da göz önüne
al›nmas› yararl› olacakt›r.
Tasar›mla ba¤lant› kurdu¤umuz 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.

forsvaret.dk

Modülerlik kavram›n›n iyi tan›mlanmas›, konunun irdelenmesi için kritik önem taﬂ›yor. Sözlük tan›mlar›n›n ötesinde, 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›¤› güdümlü mermilerin ya da radar›n›n, baﬂka modellerle
de¤iﬂtirilebilmesinin modülerlik olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece¤i sorusu
oluﬂturuyor. Bu sorunun cevab› evet olursa, tart›ﬂmay›
burada kesebiliriz; çünkü
günümüzde pazarlanan gemilerin hemen hemen hepsi,
maliyeti gündeme getirmeden, farkl› alg›lay›c›lar› ve silah sistemleri
taﬂ›yabilece¤i söylenerek pazarlan›yor.
Tart›ﬂmay› bu
noktaya taﬂ›madan, modülerli¤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 yükü oldu¤undan hareketle görev yüksüz bir geminin nas›l
olmas› gerekti¤i bak›ﬂ aç›s›
ile bakarsak, karﬂ›m›za ç›kacak olan tablo ve yapaca¤›m›z tart›ﬂma, çok daha farkl›
olacak.
Görev yükü taﬂ›mayan bir gemi, yapabilece¤i potansiyel
görevlere yönelik altyap›y› bar›nd›ran bir platform olarak
görülebilir. Böyle bir gemi,
muharebe gemisi olarak kullan›lacaksa, tart›ﬂmas›z bar›nd›rmas› gereken özellikler
olacakt›r. Öncelikle, asgari bir
sürate ulaﬂmas›n› sa¤layacak
bir tekne formuna sahip olmal›d›r. Teknedeki ve tekne
üstündeki iç yap›, muharebe
hasarlar›na karﬂ› geminin bekas›n› sa¤layacak kompart›manlara bölünmelidir. Gemide, akustik olarak sessiz olmas›n› sa¤layacak tedbirler
al›nm›ﬂ olmal›d›r. Bunlar ve
eklenebilecek di¤er özellikler, olmazsa olmaz tasar›m
kriterlerini teﬂkil edecektir.

©

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 sahne alan ABD ise K›y› Muharebe Gemisi (Littoral Combat
Ship / LCS) yaklaﬂ›m› ile ﬂu
ana kadar çok da baﬂar›l› görünmeyen bir giriﬂim baﬂlatt›.
Acaba, anlat›rken kolayca dile getirilen modülerlik, sa¤lamas› çok zor bir tasar›m
ölçütü mü? Yoksa çekici vaatlerine ra¤men, modülerlik
asl›nda çok da ihtiyaç duyulmayan bir özellik mi? Ya da
bunlar›n d›ﬂ›nda, ﬂu anda
fark›na varamad›¤›m›z baﬂka
etmenler mi modüler gemilerin önünde engel yarat›yor?
Bu makalede bu sorular›n
cevaplar›n› arayaca¤›z.
Aray›ﬂ›m›za, modülerlik kavram›n›n konumuz kapsam›ndaki tan›m› ile baﬂlay›p, savunma sistemi olarak gemilerin farkl›l›klar›n› ortaya
koyup,
modülerli¤in
önemini vurgulayarak
devam edece¤iz. Daha
sonra da MEKO,
STANFLEX ve LCS
örneklerini irdeleyip, konu ile ilgili vard›¤›m›z›
sonuçlar› s›ralayaca¤›z.
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Flyvefisken s›n›f› botlar bir arada.
www.savunmahaber.com
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Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin
MEKO 200 f›rkateyni, yeni güncellenen
radar konfigürasyonu ile görülüyor.
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na ç›k›yor. Bunlardan, ele ald›¤›m›z konuyu da yak›ndan
ilgilendirenlere k›saca de¤inelim.
‹lk göze çarpan fark, yeni tasarlanm›ﬂ deniz araçlar› için,
asl›nda gerçekçi bir prototip
evresinin yaﬂanmamas›. Genellikle, 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, envantere al›nmayan ve iﬂi bitince emekli edilen ya da ileriki denemeler için saklanan
bir araç olarak tan›mlayacak
olursak, deniz araçlar› için
bir prototipin söz konusu olmad›¤› sonucuna varabiliriz.
Çünkü s›n›f›n›n ilk gemisi,

her durumda envantere al›n›r ve kullan›l›r. Prototip konusundaki bu farkl›l›k, gemilerin ömür devri testlerine de
yans›r. Prototip bir kara ya da
hava arac›n›, tüm ömür devrini temsil edecek, y›prat›c›
testlere sokarak denemeler
yapabilirsiniz. Deniz araçlar›nda ise böyle testler genellikle yap›lmaz. Prototip ve
ömür devri testlerindeki bu
farkl›l›klar›n nedeni, kuﬂkusuz maliyet ve üretim say›s›d›r. Binlerce üretilmesi beklenen 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
©
U.S. Navy

Bu farkl›l›klar›n tasar›mda
ele al›nmamas› ise ileride
maliyetli modifikasyonlar ve
eniyilenmemiﬂ
(optimize
edilmemiﬂ) tasar›mlarla karﬂ›m›za ç›kabilir. Buradaki tan›m› ile modülerlik, ileride
ihtiyaç duyulabilecek de¤iﬂiklikleri 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 konulmas› olarak tarif edilebilir.
Böyle bir modülerlik tan›m›na sahip bir gemi, de¤iﬂik görev yüklerini taﬂ›yabilecek; iç
hacim, yap›sal mukavemet,
kablaj, güç ba¤lant›lar› ve
so¤utma imkânlar› gibi altyap›lar› haz›r olan gemidir.
Tan›mda aç›kça ifade edilmese de bu modülerlik tarifi,
gemilerdeki de¤iﬂikliklerin
makul maliyetlerle yap›labilmesini de sa¤layacakt›r.

Gemi ‹nﬂas›n›n
Ba¤lay›c›l›¤›
Kara araçlar› ve hava araçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, deniz araçlar›n›n kendilerine
özgü çeﬂitli özellikleri ön plaMSI Dergisi - Ekim 2012

Freedom (arkada) ve Independence (önde) s›n›f› gemiler, modüler gemi konseptinin
en iddial› projesinin birer parças› olarak, konseptin gelece¤ini de belirleyecek.

75 adedi sipariﬂ edilen
ABD’nin Arleigh Burke s›n›f›
muhriplerini bir kenara b›rakacak olursak, en fazla 10 ya
da 20 adet sipariﬂ edilen bir
geminin maliyeti, birkaç yüz
milyon dolardan milyar dolarlara kadar artabilir. Adetler 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 maliyeti göze almak, pek mümkün de¤ildir.
Gemilerin yukar›da s›ralad›¤›m›z özellikleri, onlar› inﬂa
etmeye baﬂlad›¤›m›z anda,
kendimizi uzun bir süre, belirli bir tasar›ma ba¤lad›¤›m›z anlam›na geliyor ve bu
ba¤lanman›n maliyeti de bazen milyarlarca dolarla ölçülüyor. Bu ba¤lay›c› süreçte,
bize maliyet etkin ç›k›ﬂ noktalar›n› sa¤layabilecek özellik ise modülerlik olarak öne
ç›k›yor.
Maliyet ve zaman gibi kaynaklar›n sonsuz oldu¤u bir durumda, herhangi bir gemiyi,
herhangi bir rol için modifiye
www.milscint.com

Portekiz’in MEKO 200 f›rkateyni
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Modülerlikle
Eﬂanlaml› Konsept:
MEKO
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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 etmeye çal›ﬂt›klar› Vikramaditya
uçak gemisi projesinde, yaﬂayarak tecrübe ediyorlar.
Di¤er yandan, zaman ve maliyet olarak kaynaklar›m›z s›n›rl› ise bir geminin, ömür
devri boyunca, güncel ve geliﬂen ihtiyaçlara cevap verebilmesinin yolu da modülerlikten geçiyor. Konuya bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bir önceki
bölümde yap›lan modülerlik
tan›m› da anlam kazan›yor.

Alman MEKO konsepti, modüler gemi tan›m›yla eﬂanlaml› 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, bugüne kadar Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Malezya, Nijerya, Portekiz, Türkiye,
Yeni Zelanda ve Yunanistan
taraf›ndan sipariﬂ edildi. Baz›
kaynaklar, bu listeye Almanya’y› da ekliyor. Di¤er yandan, gemilerin üreticisi
Blohm+Voss, Almanya’ya
teslim etti¤i gemileri, MEKO
ailesinin d›ﬂ›nda listeliyor.
MEKO ailesi, farkl› alg›lay›c›lar›n, silah sistemlerinin ve motor konfigürasyonlar›n›n kullan›labildi¤i, ortak bir tekne
formu sunuyor. ‹lki 1980’li y›llar›n baﬂ›nda Nijerya’ya teslim
edilen MEKO ailesi üyeleri;
MEKO 360, MEKO 200,
MEKO 140, MEKO 100 ve
MEKO A-200 gibi farkl› modellere sahip. Bunlardan en yay-

1980’li y›llardaki
MEKO ailesi
(Blohm+Voss
broﬂüründen)

g›n kullan›lan› olan MEKO 200
f›rkateynini ele ald›¤›m›zda, bu
modeli kullanan ülkeler ve gemi konfigürasyonlar›n›n çeﬂitli
farkl›l›klar içerdi¤ini görebiliriz (Tablo 1). Bu farkl›l›klar,
MEKO s›n›f›n›n modüler özelliklerini de ortaya koyuyor.

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
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TABLO 1. MEKO 200 F›rkateynlerini Kullananan Ülkeler ve Gemilerin Baﬂl›ca Özellikleri
Ülke ve Gemi S›n›f›
Avustralya ve Yeni Zelanda
ANZAC S›n›f›
Portekiz
Vasco da Gama S›n›f›
Türkiye
MEKO 200 TN Yavuz S›n›f›
Türkiye
MEKO 200 TN II Barbaros
ve Salih Reis S›n›flar›
Yunanistan
MEKO 200 HN Hydra S›n›f›

Güç Konfigürasyonu
2 adet dizel motor ve
1 adet gaz türbinini içeren CODOG
2 adet dizel motor ve
2 adet gaz türbinini içeren CODOG
4 adet dizel motoru içeren
CODAD
2 adet dizel motor ve
2 adet gaz türbinini içeren
CODOG
2 adet dizel motor ve
2 adet gaz türbinini içeren CODOG

www.savunmahaber.com

Sat›htan Sat›ha Füze Sat›htan Havaya Füze
Dikine f›rlat›lan
Harpoon
Sea Sparrow

Baﬂ Topu
Mk-45 127 mm

Hava Savunma Topu
Phalanx 20 mm
(Avustralya gemilerinde)

Harpoon

Sea Sparrow

Nexter 100 mm

Phalanx 20 mm

Harpoon

Sea Sparrow

Mk-45 127 mm

Sea Zenith 25 mm

Harpoon

Dikine f›rlat›lan
Sea Sparrow

Mk-45 127 mm

Sea Zenith 25 mm

Harpoon

Dikine f›rlat›lan
Sea Sparrow

Mk-45 127 mm

Phalanx 20 mm
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MEKO konseptinin baﬂar›s›n›
irdeledi¤imizde ise iniﬂli-ç›k›ﬂl› bir tabloyla karﬂ›laﬂ›yoruz. MEKO konsepti, tart›ﬂmas›z olarak modüler gemilerle ilgili en baﬂar›l› örnek.
Hatta baﬂar›l› tek örnek oldu¤u da söylenebilir. Fakat
MEKO s›n›f› gemilerin sat›ﬂlar›, son y›llarda, ürün ailesinin ilk ortaya ç›kt›¤› döneme
göre yavaﬂlad›. Bunun nedenlerinden birisi, bu aileden
gemiler sat›n alm›ﬂ ülkelerin, halen bu gemileri kullanmaya devam etmesi olarak
belirtilebilir. Di¤er yandan,
muharebe gemisi alan›nda
geliﬂen pazarlarda, özellikle
Orta Do¤u ve Güney Amerika’da, MEKO ailesinin, di¤er
pazarlardaki kadar baﬂar›l›
olamad›¤› görülüyor.

Modülerli¤e
Viking Dokunuﬂu:
STANFLEX ve
Flyvefisken S›n›f›

©

forsvaret.dk

Danimarka, Avrupa’daki ana
kara k›sm›na bak›ld›¤›nda k›y› muharebelerini; baﬂta Grönland olmak
üzere, sahip oldu¤u
adalara bak›ld›¤›nda
ise aç›k deniz muharebelerini gündeme getiren ihtiyaçlarla karﬂ›

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

karﬂ›ya olan bir ülke. Bunlardan, k›y› muharebelerini hedef 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, modüler 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 gemiyi yenilemek için geliﬂtirdi¤i tek bir gemi s›n›f› ise modüler tasar›m› sayesinde, sadece 14 gemi ile ayn› görevi
yapabildi. Flyvefisken s›n›f›
gemiler, en büyük sürümlerinde ulaﬂt›klar› 450 tonluk
deplasman ile hücumbot olarak s›n›fland›r›labilirler. Fakat taﬂ›d›klar› silah yükü çeﬂitlili¤ine bak›ld›¤›nda, bu gemileri, deplasmanlar›n› yok
varsayarak, korvet olarak nitelendirmek de mümkün.
Çünkü çeﬂitli farkl› konfigürasyonlarda 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 serebiliyor ya da may›n harbi gerçekleﬂtirebiliyor. Tüm bu sürümler için taﬂ›d›¤› ortak silah ise
burun k›sm›nda bulunan
76 mm’lik top.
Flyvefisken s›n›f›n›n, görev
konfigürasyonundan ba¤›ms›z olarak sahip oldu¤u ortak
özellikler; bir adet gaz türbini, iki adet dizel motor içeren
tahrik sistemi, aç›k mimarili
bir komuta, kontrol ve haberleﬂme sistemi ve radar,
sonar ve elektro-optik birleﬂenlerden oluﬂan bir alg›lay›c› paketi olarak belirtilebilir.
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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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ABD, LCS ile
A¤›rl›¤›n› Koyuyor
‹hracat baﬂar›lar› göz önüne al›nd›¤›nda, modülerlik
kavram›n›n bayra¤›n› Almanlar taﬂ›sa da envantere
al›nmas› planlanan rakam-

forsvaret.dk

Tüm Flyvefisken s›n›f› botlar, burun k›s›mlar›nda 76 mm topa sahipti.

FLYVEF‹SKEN SINIFI GEM‹LER‹N ÖZELL‹KLER‹
Boy
: 54 m
En
:9m
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

lar ve beklentiler göz önüne
al›nd›¤›nda, ABD, LCS ile liderli¤i kimseye kapt›rm›yor. Freedom ve Independence adl› iki ayr› s›n›f kapsam›nda toplam 50 adet
LCS tedarik etmeyi planlayan ABD, bu gemilere yerleﬂtirdi¤i standart bir baﬂ
topu, yak›n hava savunma
sistemi ve radar d›ﬂ›ndaki
tüm görev sistemlerini, modüler bir hale getirmeyi
amaçl›yor.
Buna göre LCS’nin; k›y› bir-

liklerine ateﬂ deste¤i sa¤lamak, k›y› sular›nda denizalt› ve may›n harbi icra etmek
ve karakol görevi yapmak
baﬂta olmak üzere, çeﬂitli
görevleri, de¤iﬂtirilebilir
görev modüllerini kullanarak yerine getirmesi bekleniyor. Modüler gemi anlam›nda en büyük ve en iddial› giriﬂim olarak nitelendirilebilecek LCS’nin kaderi,
belki de modüler gemi konseptinin kaderini de tayin
edecek.
©
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Independence s›n›f› LCS

nanmalar taraf›ndan hemen
hemen hiç benimsenmemesi. Bugün, baﬂta Orta Do¤u
olmak üzere, pek çok bölgede deniz kuvvetlerinin belkemi¤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 gemilerle korvet ve f›rkateynlerde bulunan ateﬂ gücünü
sa¤layan bir imkandan yararlan›lmamas›, düﬂündürücü bir olgu olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Kuﬂkusuz
STANFLEX’in yayg›nlaﬂamamas› sorgulan›rken, baﬂta
politik etmenler olmak üzere, konunun çeﬂitli yönleri
ele al›nmal›d›r. Hatta konunun tarihsel geliﬂimi konusunda bilgi sahibi olan bir kiﬂi, “Danimarka STANFLEX’i
pazarlamak istemedi” gibi
bir bilgi aktar›m› ile pek çok
soru iﬂaretini de giderebilir.
Di¤er yandan, bunlar›n hiç birisi, STANFLEX’in, Danimarka’dan sat›n al›nmasa bile en
az›ndan taklit edilmemesini
aç›klayam›yor.

©

Kompozit teknesinin arka
k›sm› tamamen görev türüne
yönelik modüllere ayr›lm›ﬂ
olan Flyvefisken s›n›f› gemiler, 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 taﬂ›yabiliyor. Standart arayüzlerle gemi ve geminin sistemleri ile entegre olan bu
konteynerler, geminin üstlenece¤i görevle ilgili iﬂ istasyonlar›, elektronik birimler ve di¤er birleﬂenleri ve
silah sistemlerini içeriyor.
Konteynerler, ticari boyutlarda 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 Donanmas› 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 gemilerin 3 adedi halen Litvanya
taraf›ndan kullan›l›yor.
STANFLEX görev modüllerinin bir bölümü ise Danimarka 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-
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Freedom s›n›f› LCS
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ABD Deniz Kuvvetleri, LCS
öncesinden benzer bir gemi
s›n›f›na sahip de¤ildi. LCS
öncesi ve sonras› gemi envanteri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
LCS’nin, Oliver Hazard Perry
s›n›f› f›rkateynlerin yerini almakta oldu¤u görülüyor. Bununla beraber, Perry s›n›f›
f›rkateynlerin görevi, özellikle 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 deyimi ile elmalarla armutlar›
karﬂ›laﬂt›rmak olacakt›r.
ABD Deniz Kuvvetlerinin
LCS’den temel beklentisi,
kuﬂkusuz görev etkinli¤i. Fakat bu temel beklenti kadar,
hatta zaman zaman onun da
önüne geçerek gündeme gelen konu, LCS’nin maliyet etkinli¤i oluyor. LCS’nin savunucular›n›n bu konudaki birinci parametresi, gerek
Freedom gerekse Independence s›n›flar›n›n, ticari tasar›mlara dayan›yor olmalar›.
Fincantieri tasar›m› bir yattan esinlenen Freedom s›n›f›n›n ve bir Austal tasar›m›na
dayanan Independence s›n›f›n›n, s›f›rdan tasarlanmad›klar› için önemli maliyet tasarrufu sa¤lad›¤› belirtiliyor.
Gemilerin savunucular›n›n
ikinci parametresi, modüler
yaklaﬂ›m sayesinde, daha az
say›da gemi ile görevlerin
düﬂük maliyetlerle gerçekleﬂtirilecek olmas›. Üçüncü
parametre, gemilerin yüksek
otomasyon sayesinde, çok
daha az say›da mürettebata
ihtiyaç duyarak, 40 ila 50 kiﬂi
ile görevini yerine getirebil-
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mesi. Ne yaz›k ki bu üç parametre ile ilgili de çeﬂitli sorunlar yaﬂan›yor.
Her iki s›n›f›n da ilk gemileri
envantere girdi¤inde, gemilerin baz› askeri gereksinimleri tam olarak karﬂ›layamad›¤› görüldü. Savunma alan›nda yay›n yapan yurt d›ﬂ›
kaynakl› dergilerde, zaman
zaman gemilerin çeﬂitli bölgelerinde korozyon ya da yal›t›m sorunlar› yaﬂand›¤› ile
ilgili haberler ç›kt›. Bunlar›n,
gemi s›n›flar›n›n ilk gemilerinde yaﬂanan, ola¤an durumlar 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› sular›nda ateﬂ deste¤i için kritik 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 Kuvvetlerinin gerçekleﬂtirdi¤i harp
oyunlar›nda, LCS modüllerinin, gemilerin görev yapt›¤›
limanlarda de¤iﬂtirilemeyece¤ini, de¤iﬂim için ise gemilerin, ABD’de belirli limanlar› ziyaret etmesinin zorunlu
olaca¤› tespit edildi.
Gemilerin savunucular›n›n
kulland›¤› üçüncü parametre
de Temmuz ay›ndaki haberlerde geçerlili¤ini kaybetti.
ABD Deniz Kuvvetlerinin gemilerle yapt›¤› denemeler,
mürettebat say›s›n›n artt›r›lmas› gereklili¤ini ortaya ç›kartt›.

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

Tekrar Ö¤renilmeyi
Bekleyen Dersler
MEKO örne¤i, modüler gemilerin önemli ihracat baﬂar›lar›
yakalayabilece¤ini;
STANFLEX örne¤i, modüler
bir gemi ailesinin bir ülkenin
tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilece¤ini, yine de baﬂka ülkelerde itibar göremeyebilece¤ini; LCS örne¤i ise düﬂünce
seviyesinde do¤rularla yola
ç›k›lsa bile teknik tarafta
önemli sorunlar›n yaﬂanabilece¤ini gösteriyor.
Önümüzde oldukça karmaﬂ›k bir tablo var ve elimizdeki
örnekleri inceledi¤imizde,
ﬂöyle bir durum göze çarp›yor: Ne MEKO örne¤inde ne
de LCS örne¤inde, modülerli¤in temel birimi olan de¤iﬂtirilebilir alt sistemlerin bir
ismi var. MEKO konsepti

©
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MEKO konseptinin günümüzdeki temsilcilerinden MEKO A200,
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Valour s›n›f› ad› alt›nda hizmet veriyor.
MSI Dergisi - Ekim 2012

www.milscint.com

ren, tan›ml› bir arayüz sunarak bu modülleri kullanmaya
haz›r olan bir gemi s›n›f›ndan
bahsediyoruz. Makalenin baﬂ›nda ortaya konulan kavramsal temel de asl›nda böyle bir örne¤e iﬂaret ediyor.

cevab› önem kazan›yor. Elimizde nesnel belgeler ve bilgiler olmad›¤› durumlarda,
baz› tarihsel olgular›n cevab›n› asla bulamayabiliriz.
STANFLEX örne¤i de böyle
bir durum olabilir. Bu konuya
©

Toplam 8 f›rkateyn ile Türkiye,
MEKO konseptinin ürünlerinin
en büyük kullan›c›lar› aras›nda
yer al›yor.

E¤er STANFLEX ve Flyvefisken
s›n›f› ideal örne¤imiz olacaksa bu örne¤i incelerken sordu¤umuz, her iki konseptin
de neden baﬂka ülkelerde
uygulanmad›¤› sorusunun

TSK

aç›s›ndan, bunu do¤al karﬂ›layabiliriz. Çünkü MEKO konsepti, modüler gemi kavram›n› uygulamaya koyan ilk
örnek olsa da belki de en eski olmas›n›n etkisiyle bu kavram› en basit hali ile uyguluyor. MEKO konsepti, daha
çok, makalenin baﬂ›nda belirtti¤imiz, de¤iﬂtirme kolayl›¤›na vurgu yap›yor. LCS ise
do¤ru bir kurgu ile yola ç›km›ﬂ olsa da yaﬂad›¤› sorunlar
nedeni ile ﬂu anda modülerlik
tart›ﬂmas›ndan uzaklaﬂm›ﬂ
durumda. Di¤er yandan, Danimarka örne¤inde, Flyvefisken
s›n›f›ndan ve STANFLEX’ten
bahsettik. Her ikisi de birbirinden ba¤›ms›z olarak var
oldular. Flyvefisken s›n›f›n›n
envanter d›ﬂ›na ç›kmas›na
ra¤men, STANFLEX modüllerinin halen kullan›l›yor olmas› da bu durumun bir göstergesi. Burada, ba¤›ms›z bir
ürün olarak görev modüllerinden ve tasar›m›ndan itiba-

fazla tak›lmadan, ilerlemek
ad›na bak›ﬂ aç›m›z› de¤iﬂtirdi¤imizde, ﬂu gerçekle karﬂ›laﬂ›yoruz: Bugüne kadar,
modüler gemilerle ilgili, tan›mlar›m›za uyan, tek bir örnek yaﬂad›k. Modüler gemiler, vaatleri itibariyle en az
bir deneme daha yapmay›
hak ediyor. MEKO gemileri
kadar yayg›n, STANFLEX
benzeri görev modülleri
olan bir ürün ailesi var olsayd›, bunlar› kullanan donanmalar›n ve bunlar› tasarlayan firmalar›n ellerinde ne gibi imkanlar, önlerinde ne gibi f›rsatlar bulunurdu? Konunun gelece¤ini, cevab›n› hepimizin arayabilece¤i bu sorular belirleyecek
gibi gözüküyor.

KAYNAKÇA
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(15/09/2012 tarihinde eriﬂildi.)
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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

Naile BAYRAKTAR: Öncelikle gemi inﬂa
sektörü ile ilgili genel bir de¤erlendirme
yapabilir misiniz?

Kerim KALAFATO⁄LU: Gemi inﬂa sektörü, müﬂteriye haz›r ürünlerin sunulabilece¤i bir sektör de¤il. Her gün de¤iﬂen ve
geliﬂen sistemler, sektörde, çok aktif ve
dikkatli bir gözlemci olmay› ve tüm bu yenilikleri, kendi ana faaliyet alan›na yo¤unlaﬂan müﬂteriye bir ﬂekilde taﬂ›may› zorunlu k›l›yor. Bize göre, geliﬂim ve rekabetçili¤in öncelikli ﬂart› budur. Ancak,
sektörde az say›da bulunan, yerleﬂik ve
teknik deneyimi yüksek, ihtiyaç tan›mlamas›n› çok iyi yapabilmiﬂ, donan›ml› müﬂterilerin ya da son kullan›c›lar›n d›ﬂ›nda
kalan büyük ço¤unluk, esasen hala duyarak veya görerek sat›n alma cihetine gidiyor. Çeﬂitli sebeplerle tedarikçiler aras›nda rekabet ortam› yarat›lamad›¤› durumlarda da teknik ve mali kriterler yerine,
korumac› güdülerle sat›n al›mlar yap›labiliyor. Neticede ortaya ç›kan ürün ise tersanenin standart seri üretiminde ç›kan
ürün oluyor ve son kullan›c›n›n gerçek ihtiyac›, 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, kendilerini yenileme ve geliﬂtirme ihtiyac›
duymad›klar› takdirde, zaman içinde karﬂ›laﬂacaklar› rekabetçi firmalarla baﬂ etmeleri çok zor. Rekabet, bugün ya da yar›n kaç›n›lmazd›r ve geliﬂimin kural›d›r.
Naile BAYRAKTAR: Sizin yaklaﬂ›m›n›z›
farkl› k›lan ne?
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TABLO 1: ARES 150 FAMB
Fast-Attack Missile Craft Silah Yükü*
1 x 30 mm / 40 mm stabilize taret
2 x Stabilize füze lançeri
I 2 x ‹kili ya da dörtlü hava savunma
füze lançeri
I 2 x Dörtlü sat›htan sat›ha güdümlü
mermi lançeri
I 1 x Stabilize DSH roket lançeri ya da
4 x torpido
I 2 x 12,7 mm stabilize taret
*Görev tan›m›na göre de¤iﬂiklik gösterebilir.
I
I

©
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Naile BAYRAKTAR: Üretim altyap›n›zdan
bahseder misiniz?

Kerim KALAFATO⁄LU: ARES, bilindi¤i
gibi hem çelik ve hem de alüminyum gövdeli 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 gövdeli bu gemiler, gerek mühendislik çal›ﬂmalar› ve gerekse inﬂa aﬂamalar›nda çok
ciddi bilgi ve deneyim gerektiren, özellikle 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 yaﬂanmaz ve müﬂterilerinizi yar› yolda b›rakmazs›n›z. Sürdürülebilirli¤in kurallar›,
geliﬂime aç›k olma ve rekabetçi olabilmektir. ARES’te bizler, gerek konvansiyonel el yat›rma ve vakum torbalama gerekse infüzyon teknolojilerini uygulamada ihtisas sahibiyiz. ARES art›k, karbon
elyaf dahil, en ileri kompozit malzemelerle istisnas›z en üstün, ancak maliyeti de
en yüksek olan epoksi reçine kullanarak
gemi üretebilen, dünya çap›nda ender
tersanelerden biri. Tersane olarak rotam›z›, askeri ve güvenlik amaçl› platformlar alan›na yönlendirmiﬂ durumday›z ve
bu anlamda hat›r› say›l›r yat›r›mlar yapt›k.
Ürün yelpazemizde, 10 m’lik Özel Kuvvetler Destek Botu’ndan, 55 m boyunda hücumbota kadar, çok çeﬂitli tip ve donan›mda gemiler mevcut. Bunlar aras›nda,
k›y› ve aç›k deniz devriye ve karakol gemiwww.savunmahaber.com

ARES

©

Kerim KALAFATO⁄LU: ARES, standartlara ba¤l› kalmaz, potansiyel müﬂterisine
standart modelleri empoze etmez. Di¤er
yandan, “müﬂteri her zaman hakl›d›r” deyimine de itibar etmez. Belki kula¤a demode gelebilir; ancak iyi bir sat›c›, müﬂterisine, 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 kullan›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 mutlaka özel ihtiyaçlar› ve operasyonel gereksinimleri karﬂ›layacak ﬂekilde konfigüre edilmelidir. ARES‘te en çok dikkat
edilen husus budur.

leri, çok yüksek performansl› ani müdahale ve hatta füze botlar›, dal›ﬂ e¤itim gemileri, 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 gemiyi üreterek teslim etti. Bu baﬂar›, 2012
y›l›nda da sürdü. Nitekim Sahil Güvenlik
Komutanl›¤›m›z›n ihtiyac› için, tersanemizde, 10 adet alüminyum gövdeli ve yüksek süratli bot üretimi devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanl›¤›, çok uzun zamandan sonra, ilk kez alüminyum gövdeli 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 performansl› ve kompozit gövdeli botlar›n üretim ve ilgili idareye teslimi iﬂini yüklendi.
Karbon elyaf uygulamal› ileri kompozit
yap›da inﬂa edilen bu botlar, özellikle mukavemet anlam›nda, s›n›f›nda bir ilke imza att›lar. Uzman personelimiz taraf›ndan, 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 projemiz ile teklif ve görüﬂme aﬂamas›nda oldu¤umuz di¤er projelerin tamam›nda,
milli klaslama kuruluﬂumuz Türk Loydu
ile çal›ﬂ›yoruz. Yine gururla ifade edebilirim ki; tüm tasar›m ve üretimlerimiz Türk
Loydu’nun yüksek süratli askeri gemiler
kurallar›na göre oluﬂan esasl› notasyonlar uyar›nca yap›l›yor ve gemiler buna göre sertifikaland›r›l›yor.

ARES 39 FPB
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 tesisine sahip olaca¤›z. Bulundu¤u yer itibar›yla eﬂsiz bir konumda olan tersanemizde, 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 tutum anlam›nda yüksek maliyetli, operasyonel anlamda yavaﬂ ve hantal deniz platformlar›ndan kaç›nmaya baﬂlad›lar. Çok
daha yüksek süratli ve geliﬂmiﬂ manevra
kabiliyetine sahip, çok daha az personelle idare edilen, tüm modern silah sistemlerini kapsayan, görünmezlik kabiliyeti
yüksek, küçülmeye ba¤l› olarak hedef olma olas›l›klar› azalan ve en önemlisi de
operasyon ve bak›m tutum giderleri düﬂük gemilere yönelmeye baﬂlad›lar.
Günümüzde, art›k 100 m boyunda bir korvetin görevini, çok daha h›zl› ve etkin ﬂekilde gerçekleﬂtirebilecek; ayn› silah yükünü 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. Örne¤in 46 m boyundaki “ARES 150 FAMB”
modelimiz, Tablo 1’de verilen silah yükleriyle 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.
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Deniz Platformlar›n›n
Haberleﬂme Çözümleri ‹çin Adres:

ASELSAN
eniz platformlar›n›n
üzerinde çok çeﬂitli
haberleﬂme alt sistemleri yer al›r. Liste 1’de,
belirtilen bu sistemler, platformlar›n görevlerini etkin
bir ﬂekilde yerine getirebilmeleri için kritik öneme sahiptir. Haberleﬂme sistemleri, klasik iﬂlevlerinin yan› s›ra
a¤ merkezli yaklaﬂ›mlar kapsam›nda ek görevleri de üstleniyor. Günümüzde taktik
resmin do¤ru ve süratli bir
ﬂekilde paylaﬂ›lmas›n›n beklendi¤i birden çok görevin
ayn› anda icra edilebilmesi
için, platformlara özel tasarlanan haberleﬂme çözümlerinin, bu yeni görevlerini eksiksiz ve güvenilir bir
ﬂekilde yerine getirebilmesi
gerekiyor.
Çeﬂitli su üstü ve su alt› platformlar için güncel ihtiyaçlar›
karﬂ›layan haberleﬂme sistemleri tasarlayan ve üreten
ASELSAN, ilerleyen bölümlerde ayr›nt›lar› verilen çeﬂitli

D

Tüm Görseller:

©

ASELSAN
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projelerde sa¤lad›¤› sistemler ile Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n ve
Türk deniz platformlar›n›n
yurt d›ﬂ› kullan›c›lar›n›n haberleﬂme sistemleri çözüm
merkezi haline geldi.

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

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›¤›
www.milscint.com

Deniz Platformlar› Harici Haberleﬂme ‹htiyaçlar›

gemi üzerinde teknolojik
ömrünü dolduran muhabere
sistemlerinin yerine, güncel
ihtiyaçlar› karﬂ›layan özgün
ve milli haberleﬂme sistemlerini, Dz.K.K.l›¤›n›n hizmetine sundu. Ayr›ca, 2008 y›l›nda Türk Tipi 80 (TT80) S›n›f› Sahil Güvenlik Botlar› için,
8 adet Harici Haberleﬂme Sistemi, 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 muhabere sistemleri; Yeni Tip Karakol Botu, Milli Gemi
(M‹LGEM), Süratli Amfibi Gemi (LCT) gibi de¤iﬂik görev
konseptlerine sahip, çeﬂitli
boyutlardaki platformlarda
da kullan›lmaya baﬂland›.

ASELSAN Deniz Haberleﬂme Sistemleri Yol Haritas›

Yurt içinde gerçekleﬂtirdi¤i
projelere ek olarak ASELSAN,
Türkmenistan için inﬂa edilen
8 adet botun da entegre muhabere 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 Tersanesi ile Yeni Tip Denizalt›
Projesi kapsam›nda imzalanan sözleﬂme ile Entegre
Deniz Haberleﬂme Sistemi
yüklenicisi olarak görev ald›.
Proje kapsam›nda, harekât
ihtiyac› olarak kritik öneme
sahip olan HF Almaç / Göndermeç Telsizleri, Muhabere
Anahtarlama Sistemi ve
Mesaj ‹ﬂletim Sistemi,
ASELSAN taraf›ndan milli
olarak karﬂ›lanacak. Bu sistemlerin tasar›m ve ilk denizalt›ya yönelik üretim ve tedarik faaliyetleri ise devam
ediyor.
ASELSAN, Yeni Tip Denizalt›
Projesi’nin gerçekleﬂtirilmesi sonucunda, su üstü
platformlar›nda gerçekleﬂtirdi¤i entegre deniz haberleﬂme sistemi ihracat faaliyetlerini, su alt› platformlar›
için de gerçekleﬂtirmeyi hedefliyor.
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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 izleme hizmeti sunan Ana ve Yedek Sistem Kontrol Merkezleri’nden (ASKM/YSKM) oluﬂuyor. ASELSAN, TSK X-Band
Uydu Haberleﬂme Sistemi
kapsam›nda edinmiﬂ oldu¤u
bilgi birikimi, altyap› ve tecrübelerden faydalanarak;
M‹LGEM Projesi kapsam›nda,
Özgün Gemi X-Band Uydu Haberleﬂme Terminali’ni geliﬂtirdi 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›ﬂmalar› halihaz›rda devam
ediyor.
M‹LGEM X-Band Uydu Haberleﬂme Terminali’nin sistem tasar›m›, Terminal Kontrol ve ‹zleme Yaz›l›m›, üretimi, gemi platformuna montaj›, 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 haberleﬂme çözümlerinin sunulmas›na yönelik çal›ﬂmalar
devam ediyor. ASELSAN,
M‹LGEM X-Band Uydu Haberleﬂme Terminali ile hayata geçirdi¤i uydu haberleﬂme
terminali tasar›m, üretim,
test ve entegrasyon faaliyetlerini, özgün olarak geliﬂtirece¤i “Küçük Tonajl› Gemi
Platformu X-Band Uydu Haberleﬂme Terminali” ile birlikte bir ad›m daha ileriye götürmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin yurt d›ﬂ› pazarlara sunulmas›na yönelik çal›ﬂmalar da yapan ASELSAN, di¤er
ülke deniz kuvvetleri için de
X-band uydu haberleﬂme
terminalleri tedarikçisi olmay› amaçl›yor.
Bugüne kadar gerçekleﬂtirdi¤i projelerden edindi¤i bilgi
ve tecrübeler ile ASELSAN,
tüm askeri ve sivil amaçl›
su üstü ve su alt› platform
projelerinde, deniz haberleﬂme sistemleri çözüm
orta¤› olarak görev almaya haz›r oldu¤unun alt›n›
çiziyor.

L‹STE 1: Deniz Platformlar›nda Bulunan Haberleﬂme Sistemleri
Dahili Haberleﬂmeye Yönelik Sistemler
I
I
I
I
I
I
I
I

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

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I

Muhabere Anahtarlama Birimi ve Kullan›c› ‹stasyonlar›
Telsiz Sistemleri
G VLF Telsiz Sistemi
G HF Telsiz Sistemi
G 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
I
I
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Muhabere Anahtarlama Birimi ve Kullan›c›
‹stasyonlar›
Güç Da¤›t›m Sistemi
Telsiz Sistemleri
G VLF Telsiz Sistemi
G HF Telsiz Sistemi
G VHF Telsiz Sistemi
G 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
www.milscint.com
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TSK

Var Olan
‹mkânlar›
Kullan›labilir
Hale Getirmek:

Veri Füzyonu

ir f›rkateynin, radar› ile
bir su üstü hedefini
tespit etti¤i bir senaryoyu düﬂünelim. Bu tespit,
yön, uzakl›k gibi verileri sa¤lasa da tespit edilen hedefin
hangi gemi oldu¤u bilinemeyecektir. Tespit edilen hedefin 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 numaras›n› teﬂhis edebilir. Hedefin, hem f›rkateyn hem de
denizalt› taraf›ndan çeﬂitli alg›lay›c›larla tespit edilmesi, o
donanma için taktik bir avantajd›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 bilgilerin bir araya getirilmesi
ve tan›nm›ﬂ taktik resmin ortaya 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 tutmas› ve her ikisinin ayn› su üstü

B
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hedefine ait oldu¤unu anlamas›; daha sonra da filo geneline radar ve denizalt› periskopu bilgilerinin birleﬂmiﬂ
halinin duyurulmas›.
Yukar›daki senaryo, günümüzde, modern bir deniz kuvvetini, s›radan bir deniz kuvvetinden ay›ran en önemli farkl›l›klardan birisini, veri füzyonu
yapabilme yetene¤ini vurguluyor. Senaryolaﬂt›r›ld›¤› zaman, 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. Türkiye’nin deniz platformlar›na
yönelik füzyon çözümlerinin
adresi HAVELSAN, bu sürecin
zorluklar› ile baﬂ edilmesi konusunda önemli bir tecrübeye
sahip ve birikimini, a¤ destekli yetenek (ADY) ile birleﬂtirerek gelece¤e taﬂ›maya haz›rlan›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

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
algoritmalar›n, muharebe
sahas›nda birebir uygulanmas›, beklenen sonuçlar›
vermiyor. Çünkü bu algoritmalar, çeﬂitli genellemelerle, laboratuvar ortam›nda
sorunsuz olarak çal›ﬂabilir-

ken, gerçek ortamda durum
de¤iﬂiyor ve birtak›m özel uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. HAVELSAN yetkilileri,
gerçek ortamda yap›lan
denemeler sonucunda elde
edilen uygulama bilgileriwww.milscint.com

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.
nin, firmalar ve silahl› kuvvetler için çok de¤erli oldu¤unu ve gizli tutuldu¤unu
vurguluyorlar. Bu durum,
teknoloji transferi uygulamalar›nda da görülüyor.
Teknoloji transferi projelerinde asla verilmeyen bilgiler aras›nda, füzyon algoritmalar›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 ﬂekilde zamana yay›lmas› büyük önem taﬂ›yor. Platform
üzerindeki kaynaklardan gelen verileri iﬂleyen bu algoritmalar, operasyonlar ve
tatbikatlardan gelen geri bildirimlerle geliﬂtirilmeye devam ediyor. HAVELSAN, bu
tür algoritmalar üzerinde,
GENES‹S ve M‹LGEM projelerinde önemli deneyim kazand› ve ﬂimdi bu deneyimini,
yeni projelerde kullanmaya
haz›rlan›yor.

www.savunmahaber.com

Ham Veri mi
‹ﬂlenmiﬂ Veri mi?
Füzyon algoritmalar›, hem
ham veri hem de iﬂlenmiﬂ
veri üzerinde çal›ﬂabiliyor.
Konu ile ilgili literatüre bak›ld›¤›nda, ham verinin kullan›lmas›n›n baz› avantajlar› oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Literatür,
özellikle verinin d›ﬂar›da iﬂlenmesi s›ras›nda oluﬂacak
kay›plardan etkilenmemesi
için, algoritmaya ham verinin
sa¤lanmas›n›n önemine iﬂaret ediyor. Örne¤in, bir radar›n tespit etti¤i hedefle ilgili
ham verileri iletmesi ile hedefin, operatöre de gösterilen tespit ya da izleme verilerini iletmesi aras›nda, veri
füzyon algoritmas› aç›s›ndan
önemli farkl›l›klar bulunu-

yor. HAVELSAN mühendisleri de bu konuyu do¤rulayarak, özellikle uçuﬂ nitelikleri
nedeni ile tek bir radarla
tespit ya da teﬂhis edilemeyen hedeflerin birden fazla
radarla görülebildi¤ini vurgulayarak ham verinin iﬂlenmesinin önemine iﬂaret
ediyorlar.
Bu noktada, HAVELSAN’›n
di¤er çal›ﬂmalar› ile yaratt›¤›
sinerjinin önemi de ortaya ç›k›yor. Ham veri, ço¤u durumda iﬂlenmiﬂ veriye göre hacim
olarak daha büyüktür. Ham
veri iletimi ile ilgili temel sorun da veri hacminin büyüklü-

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.
¤üdür. Gemi Veri Da¤›t›m Sistemi (GVDS) ile platform baz›nda; HAVELSAN Deniz Telsiz A¤› (H-DTA) ile platformlar
aras› veri iletim kanallar›n›
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tasarlayan HAVELSAN, füzyon algoritmalar›n›n, bu haberleﬂme imkânlar› ile nas›l
çal›ﬂabilece¤i konusunda da
bilgi sahibi olarak veri füzyonu geliﬂtirme faaliyetlerini
yürütüyor.

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

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.

bilgileri çok s›k güncelleyerek, hedefin konumu ve h›z›
gibi bilgileri hassas olarak
sa¤layabiliyor. Fakat hedefler de en çok bu radarlar› kar›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. Bir filoda, bir kaç geminin, daha

SGRS’nin Do¤al
Ana Yüklenicisi: HAVELSAN
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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.
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uzun periyotlarda hedef bilgisini güncelleyen, di¤er yandan kar›ﬂt›rma tehdidi ile daha az karﬂ›laﬂan arama radarlar›n›n verilerini paylaﬂmalar› ve bu verilerin füzyona tabi tutulmalar›, takip radar› ile benzer kalitede bilgi
sa¤layabilir.
Bir baﬂka örnek de pasif sistemler olan elektronik destek tedbirleri (Electronic
Support Measures / ESM)
sistemlerinden verilebilir.
ESM sistemleri, hedefin ra-

darlar› taraf›ndan yap›lan yay›nlar› dinleyerek, o radar›
tan›yabilen ve yaln›zca yay›nlar›n geldi¤i kerterizleri hesaplayabilen sistemlerdir. ‹ki
ya daha fazla platformda bulunan ESM sisteminden gelen verilerin üçgenleme yöntemi ile birleﬂtirilmesi, herhangi bir yay›n yapmadan,
karﬂ› taraf›n kuvvetleri ile ilgili, baﬂta konum olmak üzere, çeﬂitli bilgilerin edinilmesini sa¤lama potansiyeline
sahiptir.

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.
www.milscint.com

HAVELSAN
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ADY kapsam›nda, de¤iﬂik
platformlardan gelen verilerle koﬂturulacak füzyon algoritmalar›n›n en büyük vaadi ise tan›nm›ﬂ ortak taktik
resmin ortaya ç›kmas› ve
tüm platformlara sunulmas›.
Böyle bir taktik resim, komutanlara, tüm filonun alg›lay›c›lar› ve sistemleri ile tespit
ve teﬂhis edilmiﬂ tüm birimleri, toplu ve tam olarak gösterebilir. HAVELSAN, ﬂu anda, farkl› radarlardan iz bilgilerini al›p tek bir taktik resim
oluﬂturan prototip sistemler
üzerinde çal›ﬂ›yor.

Geniﬂleme
Seçenekleri Sonsuz
HAVELSAN, füzyon algoritmas›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 karargâh ya da bir veri taban›ndan geliyor olabilir. Bu yaklaﬂ›m›n en büyük avantaj›,
kullan›c›s›na büyük bir geniﬂleme 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›nda yürüttü¤ü ve baﬂar› ile
kullan›lmakta olan veri füzyonu çözümlerini, a¤ merkezli hale getirerek, platformlar aras›nda kurulabilecek 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 disiplin olarak da ele al›nabilece¤ini düﬂünüyor ve Sahil
Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) projesine de bu aç›dan yaklaﬂ›yor.

ÖZEL SAYI

Saab’dan De¤iﬂik
‹htiyaçlara Tek Cevap:

Sea Giraffe

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

eniz platformlar›n›n
büyüklü¤ü, ayn› zamanda, bu platformlar›n taﬂ›yabilece¤i radar›n
boyutlar›n›, platformun radara sa¤layabilece¤i elektrik gücünü ve radar›n konuﬂland›r›labilece¤i dire¤in
yüksekli¤ini de belirler.
Teorik olarak daha küçük
boyutlu, daha az güç kullanabilen ve daha alçakta konuﬂland›r›lm›ﬂ radarlar›n
performans›n›n da düﬂük
olmas› beklenir. Fakat yenilikçi yaklaﬂ›mlar ve ak›ll› tasar›mlarla say›lan eksikliklerin etkilerini yok edebilmek mümkün. Sea Giraffe,
bu durumun en iyi örneklerinden birisi.

D
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Visby ve Sea Giraffe,
‹sveç Kraliyet Donanmas›n›n
zorlu gereksinimlerini karﬂ›lamak için
iyi bir tak›m oluﬂturuyor.
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Polonya, Orkan s›n›f› korvetlerini,
hem Saab’›n Sea Giraffe radar›
hem de Saab’›n RBS-15 güdümlü
mermileri ile donatt›.

Saab’›n, bugüne kadar,
30’dan
fazla
ülkede,
500’den fazlas› hizmet veren kara ve deniz konuﬂlu
Giraffe radar ailesinin bir
üyesi olan Sea Giraffe, deniz uygulamalar›na yönelik
çok rollü bir gözetleme radar›d›r. Sea Giraffe de kendi içinde iki sürüme sahiptir: Sea Giraffe AMB, 3 boyutlu gözetleme radar› ve
Sea Giraffe LT, 2 boyutlu
gözetleme radar›.

Her Platform ‹çin
Sea Giraffe

©
U.S. Navy

Sea Giraffe, de¤iﬂik sürümleri ile dünya çap›nda, aç›k
denizlerden k›y› muharebelerine kadar, çeﬂitli görevler için tasarlanm›ﬂ
platformalar taraf›ndan
kullan›l›yor ya da bu platformlar için seçilmiﬂ durumda. 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 özelliklerine sahip olan ABD’nin
Independence s›n›f› k›y›

muharebe gemileri, Kanada’n›n Halifax s›n›f› f›rkateynleri ve Avustralya’n›n
Canberra s›n›f› havuzlu helikopter gemileri bulunuyor. Bu kadar çeﬂitli platforma hitap edebilen Sea
Giraffe, entegre edildi¤i
platformlara, muharebe
alan›nda fark yaratacak
özellikler de kazand›r›yor.
Sea Giraffe AMB söz konusu oldu¤unda, bu özellikler
aras›nda; su yüzeyinde, alçaktan uçan güdümlü mermilerin, anti-radyasyon füzelerinin, roket ve havan
mermilerinin, periskoplar›n ve ﬂiﬂme botlar gibi asimetrik tehditlerin tespit
edilebilmesi yer al›yor. Bu
hedeflerin tespit edilebilmesi kadar önemli bir baﬂka özellik de Sea Giraffe’nin bu hedefleri, entegre
edildi¤i platforma avantaj
sa¤layacak kadar uzun
menzillerden görebilmesi.
Radar, ayn› anda, hem su
üstü hem de hava hedef-

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

lerini izleyebiliyor, ayr›ca
bu operasyonlar›na ara
vermeden, kendisini taﬂ›yan platform üzerindeki silah sistemlerine de bilgi
sa¤layabiliyor.
Bugüne kadar 10’dan fazla
ülke taraf›ndan tercih edilen Sea Giraffe AMB radar›,
kulland›¤› çevik, çok huzmeli tarama yöntemi sayesinde, tek bir taramada,
yanda ve yükseklikte 70 derecelik bir hacmi gözetleyebiliyor ve dakikada 60 tarama gerçekleﬂtirebiliyor.
Her taramada, bu 70 derecelik hacimlerden 12 tanesi
güncellenebiliyor. Böylece

radar, di¤er 3 boyutlu radarlar›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 oluﬂuyor. Radar›n, Visby s›n›f›
korvetlerde aç›kça görülen
özel radomu, frekans seçici
yüzeyi ile baz› frekanslar›n›
geçirmedi¤i için, platformun radar ve k›z›lötesi izlerinin azalt›lmas›na da
katk› sa¤l›yor. Radom, ayn›
zamanda, üzerine çeﬂitli
elektronik harp birimlerinin konulabilmesine de
olanak sa¤l›yor.
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‹stenildi¤i durumlarda Sea
Giraffe AMB, herhangi bir
operatör gerektirmeksizin,
tam otomatik modda da çal›ﬂabiliyor.
Sea Giraffe AMB’nin küçük
kardeﬂi Sea Giraffe LT ise küçük tonajl› muharebe gemilerinde ve deniz güvenli¤i uygulamalar›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 gelene¤inin radar alan›ndaki
temsilcisi olan Sea Giraffe,
dünya çap›ndaki kullan›c› taban›yla, pazar›nda önemli
bir paya sahip. Radar›n tasar›mc›s› ve üreticisi Saab, sistemi idame etmeye ve güncellemeye devam ederek,

*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.

müﬂterilerine güvenebilecekleri, etkin bir alg›lay›c›
sunmaya devam ediyor. Sea
Giraffe, performans›ndan

son derece memnun olan
müﬂterileri ile daha uzun y›llar dünya denizlerinde görev
yapacak gibi görünüyor.
©
Saab Group
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Deniz Platformlar›,
Yollar›n› ANS-510D ASELSAN
Deniz Ataletsel Navigasyon
Sistemi ile Bulacak
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›¤›
SELSAN
taraf›ndan
sürdürülen tasar›m ve
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
sonucunda, deniz platformlar›nda kullan›lmaya yönelik
yeni bir özgün ürün olan
ASELSAN Deniz Ataletsel
Navigasyon Sistemi, ANS-510D
geliﬂtirildi. ANS-510D, her ne
kadar ASELSAN ürün ailesine 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 ailesinden olan, ASELSAN tasar›m›
ANS-510K Kara Ataletsel
Navigasyon Sistemi, Ateﬂ
Destek Otomasyon Projesi

A

(ADOP) kapsam›nda kullan›l›yor. ANS-510K’n›n ADOP
araçlar› üzerindeki performans 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 koﬂullar› testleri tamamland›
ve teslim edilen cihazlar, helikopterler üzerinde baﬂar›yla 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 yaz›l›mlar›, deniz araçlar› için
uygun olacak ﬂekilde tasarland› ve deniz platformlar›nda kullan›lan arayüz ve fonksiyonlar 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 yaz›l›m› ASELSAN taraf›ndan
tasarlanan ve üretilen, yüksek do¤ruluklu bir sistem.
Gemi platform arayüzleri ile
uyumlulu¤unu
sa¤layan
Ba¤lant› Arayüz Birimi (BAB)
ve kullan›c› kontrol ve görüntüleme arayüzünü sa¤layan
Seyrüsefer Kontrol ve Görüntüleme Ünitesi (SKGÜ) ile
bütünleﬂik kullan›lan sistem,
tüm deniz platformlar› için
toplam bir navigasyon çözümü sunuyor (ﬁekil 1).
©
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ANS-510D, halka (ring) lazer dönü ölçer teknolojine
sahip ataletsel ölçüm birimi, sistem iﬂlemci birimi,
güç kayna¤›, gömülü küresel 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 aktarabiliyor.
Sistem iﬂlemcisi ise KKS
ham verisini (uydu ile KKS
anteni aras›ndaki sözde
uzakl›k ve uzakl›k de¤iﬂimi
ölçümleri), parakete verisini ve ataletsel ölçüm biriminden gelen ataletsel veriyi, 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 ticari SPS KKS al›c›s›n› da kullanabiliyor. Geniﬂ bir deniz
platform yelpazesini destekleyebilen ANS-510D küçük, düﬂük maliyetli ve seri
üretilebilir bir sistem olarak öne ç›k›yor.

ANS-510D
Çal›ﬂma Modlar›
ANS-510D, bulundu¤u koﬂullara ba¤l› olarak kullan›c›
komutlar›na ve var olan destek bilgisine göre farkl› modlarda çal›ﬂabilir (ﬁekil 2). Bu
modlar aras›ndaki geçiﬂ, belirli koﬂullarda otomatik veya
kullan›c› komutlar›na göre
gerçekleﬂir.

I

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

I

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.
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ASELSAN

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›

©

www.savunmahaber.com

I

Tüm Görseller:

ﬁEK‹L 2: ANS-510D
Çal›ﬂma Modlar›

ﬁEK‹L1: ASELSAN Deniz Ataletsel
Navigasyon Sistemi Genel Mimarisi
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I

I

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›
56

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 navigasyon çözümlerini sunabilir.
KKS navigasyon çözümünde,
yaln›zca KKS uydular› kullan›l›r ve ataletsel sensör veri-

TABLO 1: ANS-510D Navigasyon Performans De¤erleri
Konum ve Yönelim Performans›
Konum (CEP)
Kuzey (RMS)
Yalpa, Yükseliﬂ (RMS)

MSI Dergisi - Ekim 2012

Ataletsel +Parakete
≤ 0,5 nm/saat
≤ 1 milyem
≤ 0,5 milyem

Ataletsel +Parakete+KKS
≤ 10 m
≤ 1 milyem
≤ 0,5 milyem

TABLO 2: ANS-510D Yönelim Süreleri
Limanda Yönelim Bulma
15 dk

si ve di¤er destek sistemlerinin çözüme etkisi olmaz. Sadece ataletsel navigasyon
çözümünde ise sistem, yönelim iﬂlemini bitirdikten sonra, sadece ataletsel sensörlerinden gelen veriyi iﬂleyerek kullan›c›ya konum, h›z,
yönelim, ivme gibi bilgileri
sunar. Böylelikle, KKS gibi
d›ﬂ etkilere maruz kalabilen
sensörlerin, navigasyon çözümünü yan›ltmas› önlenir.
Bu bilgiler, istenirse sistemin monte edildi¤i yere göre,
istenirse de platform üzerindeki herhangi bir noktaya göre verilebilir.
ANS-510D sistemi, sistem
yükseklik ç›kt›s›n›n yan›nda
yüksek hassasiyette kabarma (heave) ç›kt›s› verebilir.
Kabarma ç›kt›s›, dikey yöndeki ivme bilgisinin, aktif
yüksek geçirgen filtreleme
yöntemi kullan›larak iﬂlenmesi sonucu elde edilir.
ANS-510D, zaman ve konum
bilgisi geçerli oldu¤u durumlarda, manyetik kuzey de¤erini de hesaplayabilir. Manyetik kuzey “US/UK World
Magnetic Model for 20102015,
NOAA
Technical
Report NESDIS/NGDC” raporuna göre, WMM2010 y›l›
manyetik model katsay›lar›
kullan›larak hesaplan›r. Zaman içinde de¤iﬂen bu katsay›lar›n güncel de¤erleri
seri arayüzden girilebilir.
Manyetik sapma de¤eri bilindi¤i takdirde, seri arayüzden, kullan›c› taraf›ndan da

ANS-510D’nin Fiziksel Özellikleri
Boyut
A¤›rl›k
Güç
Bak›m Onar›m

Ataletsel
≤ 0,8 nm/saat
≤ 1 milyem
≤ 0,5 milyem

: 26 x 19 x 15 cm (konnektörler dahil)
: 6,2 kg (dahili KKS ile)
: 28 VDC, <30 W, MIL-STD-704F ve MIL-STD-1275B
: Periyodik bak›ma ihtiyac› yoktur.

GPS ile Yönelim Bulma
15 dk

girilebilir. ANS-510D sistemi,
geminin do¤rusal ivme vektörünü, platform aç›sal h›z
bilgisini ve yerel te¤et eksen
tak›m›na göre aç›sal h›z bilgisini ç›kt› olarak verebilir.
Bu ç›kt›lar üzerindeki gürültü, kullan›c› taraf›ndan parametreleri ayarlanabilen düﬂük geçirgenli bir filtre ile
süzülebilir.
ANS-510D sistemi, geçmiﬂe
dönük hata bilgilerini de
kaydedebilir. Bu özelli¤i sayesinde, sistemde meydana
gelen herhangi bir hata gözlemlenebilir ve gerekli görüldü¤ü takdirde müdahale
edilebilir. Sistemin aç›k bir
mimari ve esnek donan›m/yaz›l›m altyap›s›na sahip olmas›, sahada programlanabilirli¤i, de¤iﬂik deniz platformlar›na uyarlanabilmesini ve adaptasyon gerektiren durumlarda k›sa
sürede müdahale edilebilmesini mümkün k›lar.

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

Parakete ile Yönelim Bulma
30 dk

gerçekleﬂtirilen dinamik testlerle tamamlanm›ﬂt›r.
ANS-510D, d›ﬂ dünya ile haberleﬂmek için ﬂu arayüzlere
sahiptir:
I MIL-STD-704F 28 VDC
Güç Arayüzü
I RS422 Asenkron
Seri Arayüzler
G Test Port Seri
Arayüzü, Yüksek H›zl›
Kullan›c› Port Seri
Arayüzü, Yavaﬂ H›zl›
Kullan›c› Port
Seri Arayüzü
G Yedek Seri Arayüzler
I Harici GPS Arayüzü
I Have Quick ve
1PPS Arayüzü
I KYK–13 Arayüzü
I Aktif ve Pasif RF
Anten Arayüzü
I Ethernet Arayüzü
(opsiyonel)
I Ayr›k Arayüzler
ANS-510D sistemi, MIL-STD810F’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 tutulmuﬂ ve sistemin zorlu çevresel ﬂartlarda çal›ﬂabildi¤i
do¤rulanm›ﬂt›r.
ANS-510D’nin teknik olgunlu¤u, mevcut kullan›m geçmiﬂi
ve yap›lan testlerde elde edilen sonuçlar ›ﬂ›¤›nda, oldukça
yüksektir. ANS-510D’nin yeni
tasarlanan ve üretilen askeri
gemilerde ve di¤er deniz platformlar›nda baﬂar›yla kullan›labilece¤i ve bu alandaki yurt
d›ﬂ› ba¤›ml›l›¤› en alt seviyeye
indirece¤i de¤erlendirilmektedir.
www.milscint.com
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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
eniz 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 duyulan veri iletiﬂim hacmine ulaﬂabilmek ise araﬂt›rmac›lar›n hala kafa yordu¤u konular aras›nda yer al›yor. Son
sözün henüz söylenmedi¤i
bu alan, yenilikçi çözümlere
hala aç›k. T›pk› IP tabanl› telsiz a¤lar› gibi…
Ar-Ge yo¤un bir prototip geliﬂtirme çal›ﬂmas› olan

D

H-DTA, deniz platformlar›n›,
otonom telsiz a¤lar› üzerinden ba¤layarak ADY’nin altyap›s›n› oluﬂturmay› hedefliyor. Projede ele al›nan konseptlerin yap›labilirli¤inin
gösterilmesinin ard›ndan da
nihai seri ürünlerin ortaya ç›kaca¤› projenin baﬂlat›lmas›
öngörülüyor.
H-DTA’n›n yenilikçi özelliklerinin baﬂ›nda, platformlarda
ciddi modifikasyonlara gerek
duymaks›z›n, mevcut haberleﬂme alt yap›lar›n› kullanmas› geliyor. Bir di¤er yenilikçi özellik ise a¤ ile ilgili temel iﬂlevlerin otonom hale
getirilmesi. Bu iki özellik sa-

yesinde, H-DTA, bir anlamda
fiziksel varl›¤›n› belli etmeden, denizcilere, di¤er platformlarla kesintisiz bir a¤ ile
ba¤lanma yetene¤ini kazand›r›yor. ﬁimdi bu özellikleri
inceleyelim.

Eski Telsizinizi
Atmay›n
Aç›k denizde, birbirlerinden
görüﬂ hatt›n› da aﬂan mesafelerle ayr›lm›ﬂ deniz unsurlar›n›n haberleﬂmesi için en
uygun teknoloji, uydu iletiﬂimi 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 toplam kapasitesinden daha

fazlas›na sahip ABD Silahl›
Kuvvetleri bile bant geniﬂliklerinin yetersiz kalmas›ndan
ve maliyetinin yüksek olmas›ndan ﬂikâyet ediyor.
Oysa baﬂta deniz platformlar› için büyük öneme haiz HF
(High Frequency / Yüksek
Frekans) telsizleri olmak
üzere, deniz kuvvetlerinin
uzun y›llard›r kulland›¤› telsiz platformlar›, aç›k denizlerde ses ve veri iletiﬂimi gereksinimlerini karﬂ›layabiliyor. Bunlar› kullanarak a¤
destekli hizmetleri sunmak
mümkün; yaln›z bunun için
baz› teknik baﬂar›mlar›n gerçekleﬂmesi gerekiyor.
Deniz kuvvetlerindeki farkl›
platformlarda, farkl› model
ve çal›ﬂma frekanslar›nda,
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Dz.K.K.l›¤›
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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.

©

farkl› say›da telsizler bulunabilir. Bunlar›n bir arada çal›ﬂmas›, heterojen a¤lar›n
kurulumunu ve idame edilmesini gerektirir. Baz› platformlar, kendi aralar›nda HF
telsizler üzerinden bir a¤
oluﬂturmuﬂken; di¤er platformlar, 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 üzerinden birbirine ba¤lamak
mümkündür. A¤lar›n oluﬂturulmas› ve farkl› frekanslarda çal›ﬂan a¤lar aras›nda
ba¤lant›lar kurularak hepsinin, heterojen ve tek bir a¤
haline getirilmesi, haz›r çözümler bulamayaca¤›n›z çal›ﬂmalar› gerektiriyor.
2010 y›l›nda bu çal›ﬂmalara
baﬂlayan HAVELSAN; HF,
VHF, UHF, uydu ve sivil telsiz
teknolojilerini kullanan a¤lar›n kurulmas› ve bunlar›n heterojen 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› gerçekleﬂtirmeyi 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 yolunun otonom olarak belirlenebilmesini sa¤layacak bir
tasar›m üzerinde çal›ﬂmalar›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 gereken bir ﬂey kalmamas› sa¤lanacak. H-DTA, her iletiﬂimde de¤iﬂebilecek optimum
yolu kendi baﬂ›na belirleyerek 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 ihtiyaç duyaca¤› yüksek veri
iletim h›z›na ulaﬂabileceklerini; di¤er a¤larla araya röleler girdi¤inde ise menzilin
katlanarak artabilece¤ini belirtiyorlar. HF telsizlerde ulaﬂ›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 uygulamalar› için en iyi frekans
band›n› belirleyip, gerekli
frekans de¤iﬂimlerini otomatik olarak yapacak HF telsizlerle 4800 ila 9600 Kbps operasyonel h›zlara ulaﬂabilecekleri konusunda iddial› olduklar›n›; bu telsizlerin kullan›m›n›, Türk Deniz Kuvvetlerinin arzu etti¤i noktaya getirmeye çal›ﬂt›klar›n› özellikle vurguluyorlar.
H-DTA kapsam›nda HAVELSAN,
Mobil-WiMAX, UMTS ya da
3G/4G gibi sivil tabanl› kablosuz iletiﬂim teknolojilerini de
seçenekler aras›na eklemeyi
planl›yor. Ayr›ca, yaz›l›m tabanl› telsizler de H-DTA kapsam›nda ele al›nacak çözümler aras›nda yer al›yor.
H-DTA çevrimindeki telsiz
kullan›m›, bu telsizlerin geleneksel kullan›m alanlar› ile
çeliﬂmiyor. Örne¤in, sesli iletiﬂim için kullan›lan bir telsiz
varsa o telsiz H-DTA kullan›m›na sunulmuyor. HAVELSAN
yetkilileri, H-DTA’n›n kullan›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 donan›m› b›rakmayaca¤›n›n da
alt›n› çiziyorlar.

‹nternet Konforu
H-DTA’da
Günlük hayat›m›zda ‹nternet’i yo¤un olarak kullan›rken, 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 oluﬂturuyor. H-DTA, merkezi bir
otoriteye sahip de¤il. Sistem,
merkezi bir otorite olmadan
ve öncesinde herhangi bir a¤
yap›s› tasar›m›na ihtiyaç duymadan, tüm a¤› otonom olarak kurabiliyor.
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Prototip geliﬂtirme çal›ﬂmalar› devam eden H-DTA, tamamland›¤› 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 anlamda denizlere taﬂ›yacak olan
H-DTA, geliﬂtirilecek uygula-

U.S. Navy

H-DTA’n›n Vaatleri

güvenlik ihtiyaçlar›n› da göz
önüne alarak çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor. Çok çeﬂitli sistemlerin
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›labilecek. HAVELSAN yetkilileri,
kulland›klar› modemlerin ve
IP tabanl› haberleﬂme altyap›s›n›n, standart özellikler taﬂ›d›¤›n› ve karﬂ› tarafta bulunan bu standartlara sahip sistemlerle kolayl›kla haberleﬂebileceklerini belirtiyorlar.

malarla geniﬂ ve da¤›t›k bilgi
paylaﬂ›m›, gerçek anlamda
müﬂterek ve koordineli operasyon, ortak taktik resim, veri füzyonu ve bilgi üstünlü¤ü
için alt yap›y› oluﬂturacak.
Geliﬂtirdi¤i komuta kontrol
ve savaﬂ yönetim sistemi çözümlerinden elde etti¤i birikim sayesinde, H-DTA’n›n
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda
önemli bir sinerji yakalayan
HAVELSAN, sistemin gösterim amaçl› ilk prototipini de
haz›rlam›ﬂ durumda.
H-DTA, nihai bir ürün olarak
kullan›ma al›nd›¤›nda, birbirine ba¤layaca¤› sistemlerin
önemli bir bölümü de
HAVELSAN tasar›m› sistemlerden oluﬂacak. Bu ba¤lamda HAVELSAN, H-DTA’n›n
sa¤lamas› gereken haberleﬂme ortam› ile ilgili, kendi
öngörülerini de ortaya koyabiliyor. Di¤er bir deyiﬂle
HAVELSAN, H-DTA’y› deniz
platformlar›nda denemeye
baﬂlamadan çok önce, yap›lanlar›n sahada çal›ﬂabilir nitelikte olup olmad›¤›n› anlayabilecek bir bilgi birikimini
de projeye getiriyor.
HAVELSAN, H-DTA’n›n tasar›m›nda, en baﬂtan itibaren,

Özgün, Türk Çözümü:
H-DTA

HAVELSAN
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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 varsay›m ise a¤›n geneli ile ilgili
yap›lan, operasyonel seviyenin üzerindeki planlama ile
gerçe¤e dönüﬂtürülüyor. Deniz platformlar›na yeni bir
uygulama eklenirken, bu uygulaman›n arayüzleri ve veri
iletim ihtiyaçlar› da göz önüne al›narak, mevcut a¤ haberleﬂmesine etkisi ortaya
konuluyor ve yeni eklenti ile
a¤›n istenilen kalitede hizmet verebilece¤i, hesaplarla
ve simülasyonlarla do¤rulan›yor. Gerekli görülürse platformlara ek telsiz cihazlar›
tak›labiliyor. Gerisini ise sahada, H-DTA yerine getiriyor.
HAVELSAN, H-DTA’y› geliﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda, gerçek telsizleri de içeren bir düzenek oluﬂturmuﬂ
durumda. Çok say›da deneme yap›lmas›n› gerektiren
projede, bu düzenek kullan›larak çeﬂitli senaryolar koﬂturuluyor. H-DTA kullan›ma
al›nd›¤› takdirde, planlama
iﬂlemlerinin de bu tür bir simülatörde yap›lmas› mümkün olacak.
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HAVELSAN’da kurulu H-DTA test ortam›

Üst Düzey Planlama
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Kendi içinde homojen olan alt
a¤lar aras›ndaki aktar›m
(relay) iﬂlevi de yine otonom
olarak geçekleﬂtiriliyor. Böylece, kullan›c›n›n menzil konusunda da endiﬂe etmesine
gerek kalm›yor. Alt a¤lar aras›ndaki aktarmalarla H-DTA,
bir telsizin menzilinin çok ötesine 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 soyutlayan H-DTA, kullan›c› ve
uygulamalar ile ilgili arayüzünü ise a¤ destekli yetene¤in omurgas›n› oluﬂturan IP
üzerinden gerçekleﬂtiriyor.
Di¤er bir deyiﬂle H-DTA, kendisini kullanacak uygulamalara, IP arayüzü sa¤l›yor. Bunun anlam›, günlük hayatta
kulland›¤›m›z bir ‹nternet uygulamas›n›, deniz platformlar›na oldu¤u gibi taﬂ›mam›z›n teorik olarak mümkün olmas›. IP tabanl› a¤ iletiﬂimi,
NATO’nun Ani Reaksiyon
Kuvvetlerince de uydu üzerinden sa¤lanan bir uygulama olarak 2000’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren kullan›l›yor.
IP kullan›m›n›n en büyük
avantaj›, sivil sektördeki iﬂgücü, yaz›l›m kütüphaneleri
ve uygulama geliﬂtirme yaz›l›mlar› gibi kaynaklardan ve
bu alanlardaki geliﬂmelerden, askeri uygulamalar için
de yararlanma imkân› sunmas›. Yine de IP’nin oldu¤u
gibi al›n›p uygulanmas›n›n
telsiz a¤lar›n performans›na
olumsuz etkisi bulundu¤undan, HAVELSAN mühendisleri, halen IP optimizasyonu
üzerinde kafa yoruyor.

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 gurur kayna¤›. Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›na uygun
ﬂekilde, eldeki imkânlar çerçevesinde, özgün bir Türk
çözümü olarak tasarlanan
H-DTA, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n› gelece¤e taﬂ›yacak 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 kuruluﬂun, HAVELSAN’›n tasarl›yor olmas›. HAVELSAN,
H-DTA ile ürün yelpazesinin
tam ortas›nda yer alacak, temel yap›taﬂ›n› ortaya ç›karmaya haz›rlan›yor.
www.milscint.com
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Deniz Kuvvetlerinin
Simülasyon Çözümü Orta¤›:

METEKSAN Savunma
MSI Dergisi: METEKSAN Savunma’y›,
simülasyon alan›nda, Türkiye’de nerede
konumland›r›yorsunuz sorusuyla
baﬂlayal›m isterseniz.

Özgür CANKARA: Simülasyon Sistemleri Grubu olarak ﬂöyle do¤al bir süreç yaﬂ›yoruz: Deniz Harp Oyunu Simülasyon
Projesi (DEHOS) ve Yang›n ve Yara E¤itim 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 kütüphanelerine sahip olduk. Yurt d›ﬂ›na gitti¤imizde, deniz kuvvetlerine dönük bu yetkinliklerin, bir rekabet avantaj›na dönüﬂtü¤ünü görebiliyoruz. Ayn› dili konuﬂabiliyoruz, operasyonel ihtiyaçlar› anlayabiliyoruz, beklentilere uygun çözümler ortaya koyabiliyoruz. Sonuç olarak; Deniz
Kuvvetlerinin simülasyon ihtiyaçlar› özelinde, ilk akla gelen firma olmak, öncelikli hedefimiz. Bu do¤al odaklanman›n
yaratt›¤› birikimden ihtiyaç makamlar›
faydalan›rken, bizim derinleﬂen uzmanl›¤›m›z›n da çevre co¤rafyada bize katma
de¤er kataca¤›n› da düﬂünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Yapt›¤›m›z projelerin yeni olmas› sebebiyle önemli teknolojik avantajlar kazand›k. Örne¤in; DEHOS projesinde, jenerik 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 simülasyon projelerine de¤er kataca¤›n›
düﬂünüyoruz ve kullan›lmas› yönünde
u¤raﬂ›yoruz.
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Soldan sa¤a: Göksenin Tümer, Orkun Zorba,
Özgür Cankara ve Ümit Bayraktar

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.

MSI Dergisi
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METEKSAN Savunma

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: Dünyada DEHOS kadar
kapsaml› bir sistem olmad›¤›n› söyleyebiliriz. JTLS’de deniz taraf› oldukça hafif. Deniz için kulland›klar› modeller, çal›ﬂt›klar› bölgede bir alt›gen içerisinde
davran›yorlar ve örne¤in bir radar›n çal›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 çal›ﬂmas› sonucunda ortaya ç›kan de¤erler, 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-

63

DEHOS ekran görüntüleri

METEKSAN Savunma

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi: Dünyadaki benzerlerine
göre sa¤lanan avantajlar ile ilgili
somut örnekler verebilir misiniz?

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, örne¤in bir radar›n davran›ﬂ ve parametrelerini koﬂum zaman›nda de¤iﬂtirebiliyorsunuz. Böylece, kullan›c›ya asl›nda
elinde olmayan bir sistemi deneme f›rsat› veriyorsunuz ve kullan›c›n›n, envanterinde olmayan sistemleri ya da yeni
konseptleri deneyebilmesine olanak
sa¤l›yorsunuz. Bu sayede sistem, gelecekte platformlarda yap›lacak de¤iﬂikliklere de haz›r hale geliyor.
DEHOS’un en önemli avantajlar›ndan
birisi de bir simülasyon sisteminin kullan›m›nda planlama, icra ve de¤erlendirme aﬂamalar›n›n tamam› için çözümler 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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Orkun ZORBA: DEHOS, içeri¤ine bak›ld›¤›nda, sektörde benzer örneklerine göre,
kapsam› geniﬂ, oldukça büyük bir proje.
Deniz Kuvvetlerimizin elindeki, tüm platform, silah, sensör, muhabere ve karﬂ›
tedbir bileﬂenlerinin modellendi¤i, çok
say›da farkl› tipte harp nevilerinin bir
arada oynanabildi¤i, tüm dünya denizlerine ait farkl› çözünürlüklerde harita ve
ortam ﬂartlar› verilerinin yer ald›¤›, model davran›ﬂlar›n›n operatif, stratejik ve
bazen de taktik seviyelere kadar modellendi¤i bir simülasyon projesi. Sistemdeki verilerin karmaﬂ›kl›¤› ve büyüklü¤ü,
analiz ve raporlama yetenekleri, unsur
ve kullan›c› say›lar›, uzaktan eriﬂim yetene¤i, yüksek seviyeli mimari uyumlulu¤u, JTLS (Joint Theater Level Simulation
/ Müﬂterek Harekât Alan› Seviyesi Simülasyonu) 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 yukar›larda olan bir son kullan›c›yla gerçekleﬂtirilmesi, bizim için oldukça heyecan verici idi. Özellikle projenin ilerleyen
aﬂamalar›nda, bir Ar-Ge projesi olmas›
itibariyle, sistem ortaya ç›kt›kça netleﬂen
performans hedefleri, bizi en çok zorlayan k›s›mlardan birisiydi. Nihayetinde
gelinen noktada, dünyadaki benzerlerine

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

MSI Dergisi - Ekim 2012

64

MSI Dergisi - Ekim 2012

©

Temel DEHOS Yetenekleri
I Stratejik, operasyonel ve taktik seviye
kullan›m
I Tüm deniz harp nevilerini oynayabilme
(su üstü harbi, denizalt› savunma harbi,
hava savunma harbi, may›n harbi, lojistik
harekât, vb.)
I 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)
I Ölçeklenebilir, geniﬂleyebilir,
geliﬂtirilebilir sistem mimarisi
I Planlama, icra ve de¤erlendirme
aﬂamalar›n›n tamam›nda kullan›labilecek
çeﬂitli araç, servis ve veriler sa¤layan
simülasyon altyap›s›
I Mevcut modellerin güncellenmesi ve
yeni modellerin eklenmesine olanak
sa¤layan jenerik altyap›
I Senaryo tan›mlanmas› esnas›nda hiyerarﬂi,
harita, kuvvet, emir, kütüphane
tan›mlanmas›na olanak sa¤layan
senaryo planlama yetene¤i
I Eklenti tabanl›, yeni arayüzlerin eklenmesine
olanak sa¤layan, kullan›c› dostu grafiksel
kullan›c› arayüzleri
I Yeni harita verilerinin eklenmesine de
olanak sa¤layan, esnek co¤rafi bilgi sistemi
altyap›s›
I Mevcut envanter verilerinin güncellenmesine
ve yeni envanter verileri tan›mlanmas›na
olanak sa¤layan esnek envanter
tan›mlama arac›
I IEEE 1516 standard›na uygun yüksek seviye
mimari altyap›s›
I Otomatik angajman, karﬂ› tedbir ve
planl› seyir davran›ﬂlar›n› içeren temel yapay
zeka fonksiyonlar›
I Simülasyon kay›t ve yeniden oynatma,
debrifing, farkl› h›zlarda oynama seçenekleri
I Kapsaml› faaliyet sonu inceleme,
analiz ve raporlama yetene¤i
I Farkl› bölgelerden güvenli olarak oyuna
kat›l›m imkân sa¤layan uzaktan eriﬂim
yetene¤i
I Sesli, görüntülü ve yaz›l› muhabere yetene¤i
I Tüm dünya denizlerini içeren
say›sal haritalar ve farkl› tipte ortam
ﬂartlar› verileri
I NTDS ve APP-6A gibi uluslararas›
standartlarla uyumlu taktik semboloji
gösterimi
I JTLS ve benzeri sistemlerle birlikte
çal›ﬂabilirlik
I Angajman, sistem kullan›m›, sensör durumu
gibi farkl› analizlere olanak sa¤layan çok
say›da farkl› raporlama seçene¤i
I Çoklu dil deste¤i

METEKSAN Savunma

ÖZEL SAYI

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 geniﬂletilebildi¤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 yönlendirmeyi benimsedi ve üstüne düﬂenleri yerine getirdi. Sonuç olarak ortaya
kararl›l›k, performans ve iﬂlev anlam›nda iyi bir ürün ortaya ç›kt›. DEHOS projesinin devam›nda, Dz.K.K.l›¤› ile
DEHOS’a eklenebilecek yeni fonksiyonlar› konuﬂuyoruz. Görünen o ki, bu yeni
kabiliyetlerin eklenmesi de asl›nda a¤›rl›kl› olarak bir Ar-Ge çal›ﬂmas›n› gerektiriyor. Paralelde, DEHOS çal›ﬂmalar›
baﬂlad›ktan sonra gerçekleﬂen teknolojik 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 yukar› 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 simülasyonudur. Ancak kullan›c› ihtiyaçlar› 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 seviyede simülasyonlar koﬂturulabilir. Hatta
stratejik ve taktik seviye planlamalar bir
arada yap›labilir ve uygulanabilir. Görüﬂmelerin sonucuna göre, DEHOS 2
kapsam›n›n bu yönde geniﬂleyebilece¤ini de düﬂünüyoruz.
Orkun ZORBA: DEHOS 2’de, ana projeye
ilave olarak amfibi harekât, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer)
harbi, model tan›mlama arac› gibi fonksiyonlar eklenebilecek. Bunun d›ﬂ›nda,
teknolojik geliﬂmelere paralel olarak
baz› güncelleme ve yenileme ihtiyaçlar›
da olabilecek. Sistem kullan›m›na yönelik 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 aylarda, 100 kullan›c› arkada denemeler
yaparken testlerin yap›ld›¤› zorlu bir süreçle kabul faaliyetleri gerçekleﬂtirildi.
Son kullan›c› e¤itimleri ve birkaç maddemiz kald›; onlar› da büyük ihtimalle
önümüzdeki dönemde tamamlayaca¤›z
ve garanti periyodu baﬂlayacak. 3 y›l boyunca, sistem kullan›ld›kça, beklenmeyen bir sorun ortaya ç›karsa onlar› çözece¤iz. DEHOS 2’nin de k›sa bir zamanda
baﬂlamas›n› bekliyoruz. Biz projeler
aras›nda zamansal aç›dan fazla boﬂluklar olmamas›n› istiyoruz; ama projenin
ele al›naca¤› model ile ilgili baz› belirsizlikler 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
www.milscint.com

Ar-Ge yat›r›mlar›n›n yönlendirilmesi anlam›nda da ciddi bir rol oynuyor. Bu nedenle öncelikle TÜB‹TAK’a teﬂekkür etmek laz›m. Biz DEHOS kapsam›nda,
projenin yürütülmesi ad›na, 1007 kaynakl› olmas› nedeniyle herhangi bir s›k›nt› yaﬂamad›k. Tam tersine, hem
TÜB‹TAK yetkililerinin hem de proje izleyicilerinin 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 birlikte farkl› beklentileri gerektirebilmekte.
Bu nedenle, baz› proje kalemlerinin ve o
kalemlere ait bütçelerin, projenin ilerleyen safhalar›nda güncellenebilmesi, geliﬂtirici 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 simülatör var: yang›n e¤itim ve yara savunma. Yang›n simülatöründe; Dz.K.K.l›¤›n›n su üstü ve su alt› platformlar›nda
karﬂ›laﬂ›labilecek de¤iﬂik yang›n tiplerinin, mevcut platformlar›n birebir boyutlu kompart›manlar›nda, propan gaz› ile
gerçekçi bir ﬂekilde benzetimi gerçekleﬂtiriliyor. 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 yang›nlar› canland›rmak mümkün. Simülatörün kompart›manlar›nda, gerçeklerine 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 seviye 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› sunaca¤›z. Yang›nlar›n çeﬂitleri, farkl› söndürme ajanlar›n›n kullan›m›, akabinde
uygulanan elektriksel ve mekanik izolasyon gibi, standart yang›n e¤itim simülatörlerinde bulunmayan; ama gerçek
senaryolarda karﬂ›laﬂ›lan durum ve gerçekleﬂtirilen iﬂlemleri de kaps›yoruz.
Yang›nla mücadelenin yan› s›ra farkl›
e¤itimleri de gerçekleﬂtiriyoruz. Bunlar›n içinde; haberleﬂme ve plotlama e¤itimi gibi ileri düzey baﬂka e¤itimler var.
Bu tesisle Dz.K.K.l›¤›, yurt d›ﬂ›ndaki benzerlerinin çok üzerinde imkanlar sa¤layan bir simülatör ve tesis kazanacak.
MSI Dergisi: Yara savunma taraf› ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz?

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

zetimi temel al›narak gerçekleﬂtirilen
bir sistem. Yap› olarak, f›rkateynin yaklaﬂ›k bir kesitinin al›nmas› ile oradaki
tatl› su devrelerindeki ya da yak›t devrelerindeki yaralar›n, yüksek bas›nç yaralar›n›n ve muharebe yaralar›n›n simüle
edildi¤i bir sistem. Burada, gerek su
devreleri gerekse alabandada al›nan yaralar› içeren, 50’den fazla yara türü
mevcut. Bir otomasyon sistemi ile bu
yaralar basit ya da karmaﬂ›k olarak simüle edilebiliyor. Temel yara savunmadan, ilk s›zman›n engellenmesi, su tahliyesi ve yara müdahale tekniklerine kadar, bunlar›n ayr› ayr› ya da bir arada uygulanabildi¤i, detayl› bir simülatör. Bu
simülatörde de koordinasyon ve tim e¤itimleri gerçekleﬂtirilebilecek. 4 tane ›slak 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›mlanabilmesi, 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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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›yoruz. 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 tahliyesi için, standard›n gerektirdi¤i farkl›
önlemler söz konusu. Bunlar›n tamam›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 kapsam›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 gerçekleﬂtirdik. Baz› sistemlerin ise ar›za s›ras›nda devreye girecek yedekleri bulunuyor. Acil duruﬂ ile sistem elle de
durdurulabiliyor. Ayr›ca e¤itimler, sürekli 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›?

Umman Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›
ile imzalanan sözleﬂme
gere¤ince inﬂa
edilecek Yara Savunma
Simülatörü Binas›

Üst düzeyde tüm mimariyi tasarlay›p alt
paydaﬂlara yapt›r›yoruz. Bu proje özelinde, alt parçalar› yapan bir sanayi boﬂlu¤u kesinlikle yok.
Göksenin TÜMER: Bizim proje grubunda, deneyim ortalamas› 20–25 y›l aras›nda. Endüstriden, savunma sanayisinden,
Dz.K.K.l›¤›ndan gelen tecrübeli insanlar
var. Çok farkl› disiplinlerin bir araya geldi¤i çok iddial› bir projeden bahsediyoruz.
‹nﬂaat boyutu bile var. METEKSAN Savunma’n›n da çal›ﬂ›lmak istenen bir ﬂirket oldu¤unu, do¤ru kiﬂileri bulmada bunun da katk›s› oldu¤unu söylemeliyim.
MSI Dergisi: Projedeki son durum
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Göksenin TÜMER: Yang›n ve Yara E¤itim 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 bölümleriyle özel ve farkl› inﬂaat teknikleri gerektiriyor. Di¤er simülatör projelerinden farkl› olarak, inﬂaat ve simülatör bileﬂenleri iç içe ve belli bir aﬂamadan

sonra, inﬂaat ve entegrasyonun birlikte
yap›lmas› gerekiyor. Eylül sonlar›na
do¤ru, kaba inﬂaat› bitirmeyi ve bu tarihten sonra inﬂaat ve entegrasyon faaliyetlerini bir arada yürütmeyi hedefliyoruz. ﬁu ana kadar, simülatör bileﬂenlerine iliﬂkin çok baﬂar›l› bir tasar›m sürecini geride b›rakt›k ve üretim faaliyetlerine baﬂlad›k. Bu y›l›n ﬁubat ay›nda
baﬂlayan inﬂaat aﬂamas› ile son aﬂamaya da baﬂlam›ﬂt›k; on iki ayl›k iddial› bir
inﬂaat takvimini takip eden iki ayl›k süreyi de nihai entegrasyon, testler ve kabulleri 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 yaﬂanan, beklenmeyen sorunlardan kaynaklan›yor. Bizim kontrolümüzde olmayan,
bizden kaynaklanmayan bir konu. Proje
takviminde bir güncelleme yap›ld› ve
©
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Göksenin TÜMER: Proje yönetimi, bizim taraf›m›zdan gerçekleﬂtiriliyor. Tasar›m sürecinde de proje grubumuz,
gereksinimlerin karﬂ›lanmas› ile ilgili
önemli katk›larda bulundu. Temel tasar›m bizim taraf›m›zdan yap›ld›. Detay
tasar›m için ise farkl› alt yüklenicilerimiz var. Temel tasar›m ve senaryolar›n
oluﬂturulmas› gibi en önemli teknik uzmanl›¤› içeren süreçler bizim taraf›m›zdan gerçekleﬂtirildi. Yara savunma
simülatöründe kullan›lan su ile birlikte
200 tona ulaﬂan blo¤un yap›m› gibi konularda alt yüklenicilerle çal›ﬂ›yoruz.
Öyle bir model geliﬂtirdik ki, farkl› ülkelerde, farkl› alt yüklenicilerle de çal›ﬂabiliriz.

METEKSAN Savunma

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?

MSI Dergisi: Bu projeyi hayata geçirecek
ekibi nas›l kurdunuz?

Özgür CANKARA: Burada gerçek bir
sistem entegratörü olarak hareket ettik.
MSI Dergisi - Ekim 2012
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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›nda, planland›¤› ﬂekilde Dz.K.K.l›¤›na
teslim etmeyi hedefliyoruz.

MSI Dergisi

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 Kuvvetleri Komutanl›¤› ile yak›n zamanda,
bir Yara Savunma Simülatörü’nün kurulumunu içeren bir sözleﬂme imzalad›k.
Bu proje, ayn› zamanda, METEKSAN Savunma’n›n ilk ihracat› da oldu. Geçmiﬂe
dönüp bakt›¤›m›zda, bu projenin ﬂirket tarihinde 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 anlamda 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

Göksenin TÜMER: Süreç 2010 y›l›n›n
ﬁubat ay›nda, telefonla yap›lan bir ön
görüﬂme ile baﬂlad›. Basit bir teknik çözüm 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 olmad›¤› için, animasyonla gösterim yapt›k. Sunumlar›m›z güzel haz›rlanm›ﬂt›.
Orada çok iyi bir teknik çözüm ve sunum
oldu¤u konusunda geri bildirim ve teﬂekkür ald›k. 2011 y›l›n›n ortalar›na
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MSI Dergisi: Bu ihracat baﬂar›s›n›n
hikâyesini sizlerden dinleyebilir miyiz?
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Umman Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
Yara Savunma Simülatörü

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

do¤ru, ihale daveti geldi. Davet edilen
firmalar aras›nda; ‹ngiltere, Malezya,
Almanya, Norveç ve Hindistan’dan da
firmalar vard›. 2011 y›l› içinde sürdürülen gerek yerinde incelemeler gerekse
ara temaslar s›ras›nda, teknik dokümantasyonu ve bilgileri detayl› bir ﬂekilde sunduk. Daha sonra, teknik de¤erlendirme süreci yaﬂand›. Soru-cevap
oturumlar› oldu. Di¤er firmalar›nki birkaç gün sürmesine ra¤men, bizimki yar›m gün gibi k›sa bir sürede tamamland›. Teslim etti¤imiz dokümanlar çok ayr›nt›l› idi, soracak pek bir ﬂey bulamad›klar›n› ifade ettiler. Üretimle ilgi birkaç konuyu sordular sadece. Sonras›nda, en son ve en iyi teklif süreci yaﬂand›.
Teklif vermemizden sonra da Haziran
ay›nda olumlu cevab› ald›k. Umman’daki ilk proje olmas› nedeni ile Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) da bu konuya özel bir önem verdi.
Özgür CANKARA: ‹letmek istedi¤imiz
birkaç izlenimimiz var. Belki di¤er firmalara da faydas› olabilir. Birinci gözlemimiz, ilk temastaki izlenim çok önemli.
Bunu ilk proje sunumlar›n›z›n ve verdi¤iniz teklif dosyas›n›n düzeni ve detay›yla
gösteriyorsunuz. Genelde bu tür paylaﬂ›mlarda, bilgi birikimini ortaya koyma
aﬂamas›nda farkl› yaklaﬂ›mlar var. Baz›lar› ketum davran›p, daha sonra bilgilerini 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 konuya 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 ayn› önemi verdi¤ini gösterdi. Resmi temaslarda 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›nda, hangi ülkede çal›ﬂ›yor sorusu vard›.
Biz de henüz kullanan olmad›¤›n›, bölgenin en büyük deniz kuvvetlerine, yang›n›
da içeren daha kapsaml› bir sistemi haz›rlamakta oldu¤umuzu söyledik. Tabii ki
süreci dokümantasyon, sunumlar, ziyaretlerle destekledik. Dz.K.K.l›¤›n›n burada en büyük katk›s›, projenin gereksinimlerini çok güzel oluﬂturmuﬂ olmas›.
Bu da bize, ﬂu anda dünyadaki en iyi simülatörleri 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 böyle 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 sistemati¤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›?
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Göksenin TÜMER: Hindistan ve Malezya
ürünleri, a¤›rl›kl› olarak, bu tür simülatörlerin ilk ç›k›ﬂ yeri olan ‹ngiltere’deki
e¤itim merkezinden esinlenerek tasarlanm›ﬂt›. Bu yüzden, daha eski ürünlerdi. 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 kulland›k. En büyük fark da e¤itim de¤erlendirme sürecinde, her bir personel
için detayl› de¤erlendirme yapabilmesi
ve geçmiﬂ e¤itimlerle karﬂ›laﬂt›rabilmesi oldu. Çok ensek bir yaz›l›mla sonsuz
diyebilece¤im alternatifler sunuyoruz.
E¤itim gören personelin, hep ayn› nokta-
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METEKSAN Savunma
Gelece¤e Bak›yor

Göksenin TÜMER: Temel olarak, mekanik boyutlar hemen hemen ayn› olmakla birlikte, kompart›manlar farkl›. Biz
burada Barbaros s›n›f› bir f›rkateynin
kesitini al›yoruz; Umman’da ise önümüzdeki günlerde belli olacak bir platforma göre benzetim gerçekleﬂtirilecek. Kaportalar, merdiven ve iskeleleri
de¤iﬂtirerek platforma uyumu sa¤layabiliyoruz. Temel tasar›m ayn› kal›yor.
Yara konfigürasyonlar› farkl›; ama e¤itimin temel nitelikleri ayn›.

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?

MSI Dergisi: Umman’daki ihracat
baﬂar›s›n› yakalayan METEKSAN
Savunma ekibinin ihracat tecrübesi
ne kadard›?

geliﬂebilece¤i alanlardan birisi de simülasyondu. Önceki ﬂirketlerin takip etti¤i
savunma projeleri zaten vard›.
Orkun ZORBA: Mümkün oldu¤unca, baﬂka oyuncular›n e¤ilmek istemedi¤i, mühendislik birikimlerimizi de¤erlendirebilece¤imiz, teknolojik içeri¤i yo¤un konulara girmeye çal›ﬂ›yoruz. Dünyada e¤itim
ve simülasyon sistemleri; platform, silah
ve sensör tedariklerine paralel geliﬂtirilen, kullan›c› için kritik kabul edilen teknoloji 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 biraz da cesaret gösterdik. Özellikle harp

Özgür CANKARA: Asl›nda bir sürü ﬂey
üst üste geldi. Biliyorsunuz, METEKSAN
Savunma çok yeni bir ﬂirket. Ama kurulurken, holding bünyesindeki biliﬂim
ﬂirketlerinin üzerine kuruldu. Kuruldu¤u zaman, savunma sanayisinde h›zl›ca
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MSI Dergisi: ‹haleye kat›lan çözümler
aras›nda ne gibi farkl›l›klar vard›?

MSI Dergisi: Türkiye ve Umman’a
teslim edilecek simülatörler aras›nda
ne gibi farkl›l›klar var?

bir entegre lojistik destek ekibimiz mevcut. Yap›lanmam›z›n; teslimat sonras›
bak›m, onar›m, iﬂletme, yedek parça,
modernizasyon gibi konularda, müﬂteri
istekleri do¤rultusunda desteklenebilirli¤e cevap verecek ﬂekilde olmas›na özen
gösterdik. Ayr›ca, alt yüklenicilerimizi de
bu faaliyetlerin bir parças› olarak görüyor 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 görüﬂmelerimiz halen sürüyor. Türkiye’de de
benzer bir modelde çal›ﬂmak istiyoruz.
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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 avantajlar›n› daha iyi sunabildik. ‹hale makam›,
farkl› isteklilerden toplad›¤› teknik çözümleri, kullan›c› ile ayr› ayr› de¤erlendirerek en uygun çözümü belirledi. Bu sayede, teknik olarak üstün olan tasar›m›m›z öne ç›kt›; ihale sonucu, en iyi fiyata
göre de¤il en iyi çözüme göre belirlendi.

larda, ayn› yaralarla karﬂ›laﬂarak e¤itimi
bir al›ﬂkanl›k olarak görmemesi için,
farkl› yerlerde yaralar olmas›n› sa¤layabiliyoruz. Hareket sistemlerimiz, rakiplerimize göre daha yüksek çözünürlü¤e
ve daha hassas bir mekanizmaya sahip.
Oransal kontrollü, tam otomasyona sahip 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 bak›ld›¤›nda, bizim ürünümüzün daha güvenli oldu¤unu da söyleyebiliriz.

Göksenin TÜMER: Ekip olarak savunma
alan›nda ihracat tecrübemiz yoktu; bizim için de ilk oldu. D›ﬂ ticaret konusunda benim geçmiﬂten gelen baz› tecrübelerim 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,

www.milscint.com
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oyunu simülasyonu odakl› simülasyon
yaz›l›mlar› ve platform simülatörleri alan›nda, ülkemizde önemli bir konumda olmay› 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 çözümlerin, uluslararas› alanda da tercih edilmesi için çal›ﬂmalar yapmay› planl›yoruz.
MSI Dergisi: Türkiye’de hedefledi¤iniz
di¤er projeler hangileri?

Orkun ZORBA: Mevcut yetenek ve altyap›lar›m›z›n, simülasyon yaz›l›mlar› alan›nda, baﬂta harp oyunu simülasyonlar›
olmak üzere, her türlü askeri simülasyon
projesinde bize teknik çözüm ve maliyet
etkinlik avantaj› sa¤layaca¤›n› düﬂünüyoruz. Bu amaçla Taktik Harekât Simülasyonu, Müﬂterek Harekat Simülasyonu,
Gemi Muharebe Etkinlik De¤erlendirme
Simülasyonu gibi projelere öncelikli olarak haz›rlan›yoruz. Bunlar›n d›ﬂ›nda,
DEHOS’un, hava ve kara birliklerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek versiyonunu
geliﬂtirebilece¤imizi; yine DEHOS içinden
türetilebilecek amfibi, lojistik, may›n,
elektronik harp gibi farkl› türde taktik simülasyon yaz›l›mlar›n›n projelendirilmesi durumunda, elimizdeki altyap›lar› de¤erlendirebilece¤imizi düﬂünüyoruz. Yeteneklerimizi bir ürün hatt› mant›¤› ile
de¤erlendirip, üç boyutlu görselleﬂtirme
ve otonom davran›ﬂlar gibi ilave yeteneklerle Türkiye’de farkl› türde simülasyon
ihtiyaçlar›na yan›t verebiliriz.
Göksenin TÜMER: Simülasyon Sistemleri Grubu’nun devam eden projeleri ile
grup olarak yaz›l›mdan inﬂaata kadar geniﬂ bir alanda anahtar teslim çözüm sunabilecek 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 gerektiriyor. 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, projelerimizin 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 taraf›ndan önemli bir referans olarak kabul ediliyor. Üçüncü sebep ise bugün
çevre co¤rafyada, Türkiye lehine esen oldukça kuvvetli bir politik rüzgâr olmas›.
Türk firmalar›, art›k daha fazla de¤er görüyor 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›rd›k. Öncelikle hedefledi¤imiz ülkelerde,
bizi do¤ru temsil edecek, kader birli¤i yapacak firmalar da ar›yoruz. Temsilcilik
türünde iﬂ birliklerinden çok, projelere
yerel katk› sa¤layacak stratejik iﬂ ortak©
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lar›na yo¤unlaﬂ›yoruz. Hem müﬂterilerin
hem de rekabetin nabz›n› do¤ru ve yak›ndan tutmak ad›na, sürekli yerel pazarda
olan bir yap›lanmam›z olacak. Umman
projesi çerçevesinde oluﬂturaca¤›m›z yerel METEKSAN Savunma ofisimizden de
çevre co¤rafyada f›rsatlar›n takibi anlam›nda yo¤un olarak faydalanmay› düﬂünüyoruz. Halen Katar ve Malezya’da s›cak f›rsatlar› takip ediyoruz. Verdi¤imiz
tekliflerin, 2013 y›l› içinde sözleﬂmeye
dönmesini sa¤lamak arzusunday›z. Bunun d›ﬂ›nda, Suudi Arabistan, Pakistan ve
Brunei Sultanl›¤› gibi ülkelerde de ciddi
ihtiyaçlar tespit ettik ve temaslar kurduk.
Geliﬂmelere bakarak, orta vadede yönümüzü bat›ya da çevirebiliriz. Sahip oldu¤umuz ürünlerin, teknoloji avantajlar›
sayesinde, Avrupa ülkeleri ve Amerika
k›tas›nda da müﬂteri bulabilece¤ini düﬂünüyoruz. Ayr›ca, DEHOS’un aktif olarak kullan›lmaya baﬂlanmas› ve Yang›n
ve Yara Savunma E¤itim Simülatörü’nün iﬂler hale gelmesinin ard›ndan,
yabanc› ülke heyetlerinin temaslar› s›ras›nda, sistemlerin tan›t›m›n›n da dolayl› 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›?
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Orkun ZORBA: Simülasyon teknolojilerindeki geliﬂmelerin, sivil ve askeri sistemlerde paralel bir ﬂekilde ilerledi¤i
do¤ru. Ancak askeri proje geliﬂtirme
mant›¤› ile geliﬂtirilen proje ve sistemleri sivil sektöre uygulamak, pratikte
her zaman mümkün ve maliyet etkin olmayabiliyor. Çünkü sektörlerin dinamikleri farkl› ve bir ürünü askerileﬂtirmek için gösterdi¤iniz ilave çaban›n maliyete ve ortaya ç›kan ürüne etkilerini simülasyon alan›nda da görebiliyorsunuz.
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Ancak buna ra¤men, zaman zaman geliﬂtirmekte oldu¤umuz ürünlerle sivil
sektörün ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere
neler yapabiliriz diye bizler de de¤erlendirmelerde bulunuyoruz. Bu amaçla
özellikle görsellik a¤›rl›kl› birkaç hedef
projemiz var. E¤er odakland›¤›m›z askeri 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¤itim simülatörlerine, sivil uygulamalarda
da ihtiyaç duyuluyor. Uluslararas› geçerli yang›n e¤itimlerinin, belli standartlar
dâhilinde yap›lmas› gerekiyor. Petrokimya, gemicilik ve havac›l›k alanlar›nda akredite e¤itimlerin yap›lmas› ihtiyac› do¤uyor. Belediyelere ba¤l› itfaiye personelinin e¤itimlerinin simülatör ortam›nda
yap›lmas›, geliﬂmiﬂ ülkelerde yayg›nl›¤›n›
artan bir uygulama. Standart e¤itim ver-

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›nda 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
©
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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 artmas› ve yasal düzenlemelerle konvansiyonel yang›n e¤itimi merkezleri, yerlerini, bizim gerçekleﬂtirmekte oldu¤umuz
tipte modern yang›n e¤itim merkezlerine
b›rakacak. Bu nedenlerle özellikle sivil
yang›n e¤itim simülatörleri de gündemimizdeki yerini koruyor. Yara Savunma
E¤itim Simülatörü için ise durum farkl›.
ﬁu anda, sivil alanda yara savunma e¤itiminin zorunlu olmamas› nedeniyle bu
ürünümüz için sivil potansiyel -ﬂimdilikbulunmamakta. Yine de ‹talya’daki Costa
Concordia kazas› gibi olaylar›n, asl›nda
sivil alanda da böyle bir e¤itimin gereklili¤ini gösterdi¤ini vurgulamak isterim.
Özgür CANKARA: Özellikle yara savunma simülatörlerinin sivil uygulamala-
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(High Level Architecture / Yüksek Seviye
Mimari) uyumlulu¤u, simülatörlerin entegrasyonunu ve birlikte çal›ﬂabilirli¤ini
otomatik olarak sa¤lam›yor; sadece bu
konuda bir altyap› oluﬂturuyor. Bu amaçla 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 sistemlerinin say›s›, iki elin parmaklar›n›
geçmiyor. Bunlar›n birlikte çal›ﬂabilirli¤inin sa¤lanmas› için de yap›lmas› gereken
çal›ﬂmalar var. HLA, ulusal anlamda, konuﬂulan, 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 milli bir HLA RTI (Run Time Infrastructure /

Koﬂum Zaman Altyap›s›) yaz›l›m› geliﬂtirdik. Bu, bugün dünyada sat›lan HLA RTI
yaz›l›mlar› ile performans anlam›nda yar›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 entegrasyonlarda 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 dünyadaki geliﬂmelere bakt›¤›m›zda, simülasyon sistemleri ile birlikte komuta kontrol sistemleri ve di¤er gerçek
sistemlerin de entegre edildi¤ini, büyük veri miktarlar›n›n karﬂ›l›kl› olarak
paylaﬂ›ld›¤›n› ve tatbikat ve denemelerin bu tür entegre sistemlerde yap›lmaya baﬂlad›¤›n› görüyoruz. Bu amaçla ülkemizde de bu tür çal›ﬂmalar›n
baﬂlat›lmas›n› ve birlikte çal›ﬂabilirlik
alan›nda oluﬂmaya baﬂlayan birikimlerin 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, benzer di¤er alanlara göre biraz daha az.
Çal›ﬂt›¤›m›z alanlarda, hem ülkemizdeki
hem de uluslararas› alandaki akademik
çal›ﬂmalar› takip etmeye, akademik etkinliklere faal olarak kat›lmaya özen
gösteriyoruz. Bilkent, Orta Do¤u Teknik,
Hacettepe, Ankara ve Çankaya üniversitelerinde, bu alanlarda çal›ﬂan hocalar›m›zla irtibatlar›m›z var. USMOS ve
SAVTEK gibi ulusal konferanslarda yay›nlar›m›z var. Uluslararas› alanda ise
SISO ve IEEE gibi kuruluﬂlar›n düzenledi¤i konferanslara, ITEC, I/ITSEC, DSA,
DIMDEX gibi fuar ve konferanslara aktif olarak kat›l›yoruz, bildiriler yay›nl›yoruz. Simülasyon Sistemleri Grubu
içinde yaklaﬂ›k 30 kiﬂi olan mühendislik ekibimizin, yar›s›ndan fazlas› lisansüstü çal›ﬂmalar yapmakta veya tamamlam›ﬂ durumda. Personelimizi,
akademik çal›ﬂmalar›nda, bizim ilgi
alan›m›zdaki konulara e¤ilmeleri için
mümkün oldu¤unca yönlendirmeye çal›ﬂ›yoruz.

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

ÖZEL SAYI
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nkara merkezli olmakla birlikte, ‹stanbul
Pendik’te 650 m2 kullan›m alan›na sahip bir ofis binas› bulunan STM, burada,
35’i gemi inﬂa, makine ve
elektrik mühendisi olmak
üzere, toplam 52 kiﬂilik bir
kadro ile çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Artan deniz projeleri ile
birlikte kadrosunu da geniﬂleten STM, bu makalenin devam›nda s›ralanan projelerde, müﬂteri memnuniyetini
sa¤lamak için çal›ﬂmalar›na
ara vermeden devam ediyor.

A

M‹LGEM’e
Tasar›m Deste¤i

Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
STM, M‹LGEM-S projesi
kapsam›nda, platform ve
ana tahrik sistemi entegrasyonu da dahil, platform entegrasyon tasar›m› ile ilgili
tüm faaliyetlerden sorumlu
olacak.

STM
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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.
©
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M‹LGEM projesinde, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM) taraf›ndan yürütülen
ve Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n performans ve takvim sorumlulu¤unda ele al›nan TCG
HEYBEL‹ADA ve BÜYÜKADA
korvetlerinin inﬂas› kapsam›nda STM, tasar›m hizmetleri ile platform inﬂa ve donat›m malzeme ve hizmetlerinin tedarik faaliyetlerinin sorumlulu¤unu üstlendi.
M‹LGEM’in devam› olan
M‹LGEM-S projesinde de görev alacak olan STM, SSM taraf›ndan Platform Dizayn Alt
Yüklenicisi olarak belirlendi.

Deniz Projelerinde
STM ‹mzas›

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

sahip Tip 214 s›n›f› 6 adet
denizalt›, önümüzdeki 11 y›ll›k süre içinde, Dz.K.K.l›¤›
Gölcük Tersanesi Komutanl›¤›nda inﬂa edilecek. STM,
14 Aral›k 2009 tarihinde
HDW-MFI ortak giriﬂimi ile
alt yüklenicilik sözleﬂmesi
imzalayarak bu projede de
görev ald›.

nunda proje tamamland›¤›nda, denizalt› platformuna ve özellikle de modernizasyonuna yönelik; tasar›m,
mühendislik ve entegrasyon konular›nda teknolojik
birikim ve kabiliyet kazan›m›n› ve projede hedeflenen
yerli katk› oran›n›n sa¤lanmas›n› amaçl›yor.
©
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ve iﬂgücü ile 2012-2014 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilmesi öngörülüyor. Bunun
yan› s›ra STM, bahse konu
denizalt›lar için gelecekte
tedarik edilmesi muhtemel
modern torpidolar›n sistem
entegrasyonu da dahil olmak üzere, ortaya ç›kabilecek her türlü modernizasyon faaliyetlerinde verilebilecek görevleri de yerine getirmeye haz›r.

STM, D‹MDG Projesine
Haz›rlan›yor

Ay S›n›f› Denizalt› Cihaz/Sistem Yenileme projesi kapsam›nda, 30 Mart 2011 tarihinde SSM ile imzalanan sözleﬂme çerçevesinde; elektronik harp sistemi, ataletsel navigasyon sistemi ve
periskop sisteminin tedarik,
montaj, entegrasyon, test ve
kabul faaliyetleri sorumlulu¤u, STM taraf›ndan üstlenildi. TCG DO⁄ANAY ve TCG
DOLUNAY denizalt›lar›nda
icra edilecek söz konusu faaliyetlerin, Dz.K.K.l›¤›n›n,
denizalt› inﬂa ve onar›m›nda
dünya ölçe¤inde deneyime
sahip Gölcük Tersanesi Komutanl›¤› imkan, deneyim
STM, Pakistan Deniz Kuvvetleri ihtiyac›na
yönelik olarak baﬂlat›lan
Denizde ‹kmal Tankeri
Tedarik Projesi'ne
teklif verdi.
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Ay S›n›f› Denizalt›lara
Gençlik Aﬂ›s›

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 kapsam›nda ise malzeme, ekipman, dizayn paketi, ELD, yedek parça, test ve tecrübelerin yap›lmas›, tersane ve kullan›c› e¤itimleri ve dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin verilmesini içeren ihaleye, STM
de teklif verdi. STM taraf›ndan teklif edilen; s›v› ve kat›
yükleri kapsayan bir denizde
ikmal sistemine ve helikopter iniﬂ ve kalk›ﬂ imkân›na
sahip olan geminin boyu yaklaﬂ›k olarak 155 m; h›z› da
saatte 20 deniz mili olarak
veriliyor. Hâlihaz›rda, Pakistan taraf›n›n, fiyat tekliflerini
de¤erlendirme çal›ﬂmalar›
devam ediyor.
STM, M‹LGEM projesi ile baﬂlayan ve günümüze kadar gecen yaklaﬂ›k 6 y›ll›k süre içinde, deniz projeleri alan›nda
uzman, denizalt› platformuna
yönelik yurt içi ve yurt d›ﬂ› dan›ﬂmanl›k, dizayn, modernizasyon ve sanayileﬂme faaliyetlerini yürütebilecek ve bu
konuda öncülük edebilecek,
çekirdek ve kilit bir kadro
oluﬂturdu. Bu süreçte, halihaz›rda üstlenilen görevlerin
ötesinde, yurt içi ve yurt d›ﬂ›
projelerde, Dz.K.K.l›¤› ve
SSM’nin vizyon ve hedeflerini
destekleyecek ﬂekilde rol alabilecek bir kapasiteye ulaﬂ›ld›. STM, mevcut kadrosu ile
elde etti¤i deneyim ve bilgi birikimini, önümüzdeki dönemde, milli ve uluslararas› projelerde hizmete sunmak üzere
çal›ﬂmalara devam ediyor.
©

Türkiye için tarihi niteli¤e
sahip bu çok önemli askeri
projede STM’nin üstlendi¤i
çeﬂitli görevler aras›nda,
Gölcük Tersanesi’nin ve Batarya Fabrikas›’n›n altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi; tasar›m,
mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerine kat›l›m; HDW firmas›na proje
yönetimi deste¤i sa¤lanmas›; Gölcük Tersanesi’ne ihtiyaç oldu¤unda destek sa¤lanmas›; yaklaﬂ›k 18.000 kalem malzemenin yerlileﬂtirmesi; entegre lojistik destek
(ELD) dokümantasyon ve
hizmetlerinin temini; projede yerli katk›n›n artt›r›lmas›;
denizalt› mukavim olmayan
tekne bloklar›n›n ve denizalt› kompozit üstyap›s› gibi baz› GRP (glass-reinforced
plastic / cam takviyeli plastik) birimlerin yurt içinde
imal ettirilmesi yer al›yor.
STM’nin, projenin fiilen baﬂlad›¤› 2011 y›l› Haziran ay›ndan bu yana, yukarda bahsedilen konularda artan oranda katk›s› devam ediyor.
Hedeflerini bu projenin ötesini de kapsayacak ﬂekilde
ortaya koyan STM, 11 y›l so-

Dz.K.K.l›¤› ve SSM’nin, uzun
bir süredir üzerinde titizlikle çal›ﬂt›¤›, önemli ve özgün
bir proje olan Denizde ‹kmal ve Muharebe Destek
Gemisi (D‹MDG) projesi sonunda görevine baﬂlayacak
geminin, TCG AKAR ve
TCG Yb. KUDRET GÜNGÖR
gibi, Dz.K.K.l›¤›na baﬂar›yla
hizmet edecek, uluslararas›
düzeyde dikkat çekecek niteliklere sahip özel bir gemi
olmas› hedefleniyor. Projenin içinde bulunulan ilk
aﬂamas›nda, gemi teknik
isterlerinin belirlenmesine
yönelik ön tasar›m ve fonksiyonel tasar›m çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtiriliyor.
STM, tasar›m faaliyetleri
kapsam›nda, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi ile
bir iﬂ paylaﬂ›m› çerçevesinde, koordineli olarak çal›ﬂ›yor. STM, projede gerçekleﬂtirece¤i, ülkemize katma de¤eri olacak mühendislik a¤›rl›kl› tasar›m görevleri ile önemli bir sorumluluk daha üstlenmiﬂ
durumda.

STM Pakistan
Pazar›nda
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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
ünümüzde, özellikle
deniz kuvvetleri için
geliﬂtirilmiﬂ yeni nesil
platformlarda kullan›lmakta
olan cihaz, sensör ve silahlar›n karmaﬂ›kl›k seviyesi artm›ﬂ ve bu sistemlerin etkin
olarak kullan›labilmesi amac›yla, mürettebat›n ve operatörlerin göreve haz›r bulunmas› için en üst seviyede e¤itim bir zorunluluk haline gelmiﬂ durumda. Deniz kuvvetlerinin e¤itimi için modern
teknolojiler kullanan silahl›
kuvvetler incelendi¤inde,
e¤itim çözümlerinin; simülasyon, bilgisayar tabanl› e¤itim ve sanal bak›m e¤itim
teknolojileri olmak üzere,
3 ana teknoloji etraf›nda yo¤unlaﬂt›¤› görülüyor.
Özellikle bilgisayar tabanl›
e¤itim sistemleri; sonar, radar, muhabere, güdümlü
mermi, Link 16 gibi günümüz
muharebe ortam›n›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂ cihaz
ve sistemleri ve onlara ba¤l›
destek sistemlerini kullanacak personelin ve operatörlerin e¤itimlerinde yo¤un
olarak kullan›l›yor.
Personelin, zamandan ve
mekândan ba¤›ms›z olarak

G

Tüm Görseller:

©

B‹TES
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ö¤renme sürecini gerçekleﬂtirmesine; tazeleme, taktik
ve göreve haz›rl›k e¤itimlerini yapmas›na imkân sa¤layan yeni nesil e¤itim teknolojilerinin, bilgisayarlar veya
mobil cihazlar kullan›larak
kolayca eriﬂilebilir olmas› ve
performans›n ölçülebilir olmas› da kritik bir yetenek
olarak öne ç›k›yor. Bu uygulamalarda, personelin görev
e¤itimleri için yarat›lan sanal
ortamlarda koﬂturulan gerçekçi senaryolar sayesinde,
temel / ileri seviye ve taktik
e¤itimlerin kalitesi, oldukça

üst noktalara taﬂ›nabiliyor.
Uygulama yapma yetisi ve sistemlerin kullan›m› konular›nda geliﬂmiﬂ e¤itim teknolojilerinin devreye al›nmas›, dünyan›n önde gelen ordular›nda
ciddi boyutlara ulaﬂm›ﬂ durumda. Modern silahl› kuvvetlerde, e¤itim metodolojisi olarak örnekleri olgunlaﬂan sanal
ortamdaki bilgisayar tabanl›
e¤itimler, sanayisi ve teknoloji
altyap›s› geliﬂen ve millileﬂme
konusunda ciddi ad›mlar atan
Türkiye’nin envanterindeki çeﬂitli platform ve sistemler için
de gündemde.

Deniz Uygulamalar›
Art›yor
Dünya standartlar›nda ürünler tasarlayan, üreten ve hizmet veren ASELSAN gibi firmalar›n sundu¤u ürünler ile
birlikte, bu sistemlerin kullan›c› e¤itimlerinde de yeni nesil e¤itim teknolojilerinin
kullan›lmas› yayg›nlaﬂmaya
baﬂlad› ve yurt d›ﬂ› pazarlarda rekabet için bir gereklilik
halini ald›.
Örne¤in; ASELSAN’›n, hem
yurt içinde hem de yurt d›ﬂ›nda çeﬂitli kullan›c›lar taraf›ndan envantere al›nan
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STAMP ve STOP uzaktan
kumandal› stabilize silah
sistemleri ile birlikte vermiﬂ oldu¤u, B‹TES taraf›ndan geliﬂtirilen yeni nesil
bilgisayar tabanl› e¤itim
sistemleri, son kullan›c›n›n,
teslimat sonras› kullan›m
ve bak›m e¤itimlerini yüksek standartlarda almas›n›
mümkün k›ld›¤› gibi sistemlerin sürdürülebilirli¤ine de
ciddi katk›lar sa¤l›yor.
Deniz sistemlerinde bak›mc› personelin e¤itimine duyulan ihtiyaç göz önüne
al›nd›¤›nda, sanal bak›m
e¤itim sistemleri, oldukça
maliyet etkin bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Makine
dairelerinde uygulanmas›
gereken prosedürler, acil
durum uygulamalar› ve gemi üstündeki tüm cihazlar›n
/ makinelerin bak›m prosedürleri, 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 göreve haz›r personelin kataca¤› art› de¤erin öneminin
fark›nda olan donanmalar,
havac›l›k sektöründe uygulanan ve kendini kan›tlam›ﬂ
teknolojilerin, denizcilik uygulamalar›na da aktar›lmas› yönündeki geliﬂmeleri
yak›ndan takip ediyor.

B‹TES Göreve Haz›r!
Deniz sistemlerini kullanacak personelin e¤itiminde,
artt›r›lm›ﬂ gerçeklik (augmented reality) gibi ileri teknolojilerin de kullan›lmaya
baﬂland›¤› ve teknolojinin geliﬂiminin 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 sistemleri için ihtiyaç duyulan
e¤itimlerin bu teknolojiler
kullan›larak haz›rlanmas›n›
ülke ekonomisi ve deniz

kuvvetleri için büyük bir f›rsat olarak gören B‹TES yetkilileri; 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›nda, kendilerine verilecek görevleri bekliyorlar.
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ASELSAN,
Biliﬂsel Radar›
Deniz Platformlar›na
Taﬂ›yor Y

ASELSAN Radar, Elektronik Harp
ve ‹stihbaratSistemleri Grup Baﬂkanl›¤›
MSI Dergisi - Ekim 2012

ASELSAN

Gece ve gündüz, her türlü
hava koﬂulunda, uzak mesafelere kadar alg›lamay› sa¤layabilen radarlar›n performanslar›n› daha da yükseltmek amac› ile çeﬂitli tasar›m
yaklaﬂ›mlar› üzerinde faaliyetler aral›ks›z sürüyor. Donan›m ve yaz›l›m tasar›mlar›ndaki geliﬂmeler ve sinyal
ve veri iﬂleme algoritmalar›ndaki modern çal›ﬂmalar
sayesinde, bir zamanlar

©
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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.

eni nesil radar ürünleri
portföyü ile dünya çap›nda bir radar firmas›
olarak uluslararas› pazarda
da tan›n›r hale gelen
ASELSAN, bu kimli¤i ile geliﬂen radar teknolojisinde kullan›c› ihtiyaçlar›n› en iyi ﬂekilde sa¤lamak üzere, son
y›llarda giderek dikkat çeken
biliﬂsel radar (cognitive radar) çözümlerini ürünlerine
yans›t›yor.

Biliﬂsel Radar Blok ﬁemas›

www.milscint.com

Temiz oda - mikrodalga modül
üretim / test
©

©

ASELSAN

ASELSAN
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Mikrodalga modül örnekleri

devam edebilmekte ve tehditleri alg›layabilmektedir.
Biliﬂsel radar ilkeleri, ASELSAN
taraf›ndan, ilk olarak KALKAN
Hava Savunma Radar›’nda
uyguland›. Bu sistemin tasar›m›nda kazan›lan pek çok
radar teknolojisi, izleyen sistemlerin geliﬂtirilmesine zemin oluﬂturdu; böylece
ASELSAN’›n geliﬂmiﬂ radar
ürün ailesi, kara platformlar›n›n ard›ndan, deniz ve hava
platformlar›n› da kapsayacak
ﬂekilde geniﬂledi.

I
I
I
I
I
I

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›

www.savunmahaber.com

‹leri radar teknolojilerini özgün olarak geliﬂtirmeyi hedefleyen ASELSAN, bugün
bulundu¤u noktaya, üniversiteler ve yurt içi çözüm ortaklar› ile iﬂ birli¤i yaparak ve
kritik altyap›lar› bünyesinde
tesis ederek ulaﬂt›. Bu süreçte, ASELSAN’›n, çeﬂitli ArGe ve ürün geliﬂtirme projeleri
kapsam›nda kazand›¤› teknoloji ve altyap›lar, radar yap›

ASELSAN

Anten örnekleri

Ortak mimariler kullan›lmas›na olanak
veren radar yap›taﬂlar›:
I

Özgün Radarlara
Özgün Geliﬂtirme
Yaklaﬂ›m›

©

imkâns›z görünen özellikler,
bugün radar sistemlerine
kazand›r›labiliyor. Bu kapsamda, biliﬂsel radar uygulamalar›na yönelik, son zamanlarda, tüm dünyada artan bir ilgi oldu¤u görülüyor.
Özelliklerini zaman içinde
de¤iﬂtiren uyarlan›r (adaptive) ve d›ﬂar›dan al›nan bilgileri kullanabilen bilgi tabanl›
(knowledge based) radarlar›
da kapsayan biliﬂsel radarlar, daha yetenekli sistemler
olarak öne ç›k›yor. Radar›n,
geliﬂmiﬂ bir canl›dakine benzer alg›lama özelliklerine sahip olmas› prensibine dayanan biliﬂsel radarda, üç temel 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 özelliklere sahip bir radar sistemi,
günümüzün gerektirdi¤i yüksek tespit, takip, görüntüleme ve konumland›rma performans›n› sa¤layabilmekte;
di¤er RF (Radyo Frekans)
sistemlerle birlikte ve elektronik harp ortam›nda, yüksek performansla çal›ﬂmaya

ASELSAN’da mevcut radar
teknolojileri:
I
I
I
I
I
I
I

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

taﬂlar› yaklaﬂ›m› ile kendi bünyesinde geliﬂtirdi¤i blok, modül, birim ve alt sistem gibi bileﬂenlerin farkl› radar sistemleri aras›nda ortaklanabilmesine olanak verdi. Bu sayede,
teknoloji ortakl›¤› kültürü geliﬂtirilmesinin yan› s›ra farkl›
ihtiyaçlara ve farkl› platformlara yönelik radar sistemlerinde
benzer yap›taﬂlar› kullan›larak, geliﬂtirme süreçleri de
daha verimli hale getirildi.
ASELSAN’›n geliﬂtirdi¤i ve geliﬂtirmekte oldu¤u radar sistemleri, özgün olma özelliklerinin 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.
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ASELSAN
kritik altyap›lar›:
I
I
I
I

Anten Tasar›m/Üretim/Ölçüm
Mikrodalga Modül Tasar›m/
Üretim/Test
Vakum Alt›nda Sert
Lehimleme
Çok katl› Mikrodalga
Paketleme (LTCC)
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Kompakt alan anten
test sahas›

ASELSAN

MSI Dergisi - Ekim 2012

ASELSAN’›n SERDAR radar›
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ölçeklendirilerek daha büyük
ebatlarda ve ihtiyaçlara uygun
yeni özellikler ilave edilerek
geliﬂtirilmiﬂ; ek kabiliyetler,
yaz›l›m de¤iﬂiklikleri ile sisteme kazand›r›lm›ﬂt›r.
Mevcut radar altyap›lar›n›n, inﬂas› sürmekte olan ASELSAN’›n
Gölbaﬂ› Yerleﬂkesi’nde oluﬂturulacak “Radar ve Elektronik Harp Teknoloji Merkezi”nin hizmete girmesi ile
birlikte daha da geniﬂlemesi
planlan›yor. ASELSAN’›n Macunköy Tesisleri’ndeki mevcut Mikrodalga Üretim Merkezi’nin sahip oldu¤u 750 m2
temiz oda alan›, yeni yerleﬂkede 2000 m2nin üzerine ç›karak, ASELSAN’›n, tesis konusunda 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

©
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Aktif elektronik huzme yönlendirme kabiliyetine sahip
olan sistemlerde, faz dizili
anten yüzeyini oluﬂturan
“Gönderme / Alma Modülleri” farkl› say›larda kullan›larak hava, deniz ve kara platformlar› ihtiyaçlar›na yönelik, farkl› yüz say›s›, ebat ve
ç›k›ﬂ güçlerinde, çeﬂitli kapsama gereksinimlerine cevap verebilecek radar sistem
mimarileri
oluﬂturmak
mümkün.
ASELSAN’›n radar sistemlerinde kullan›lan algoritma ve
yaz›l›mlar ise çeﬂitli konfigürasyonlarda kullan›labilecek
ﬂekilde modüler olarak geliﬂtiriliyor ve asgari modifikasyon ile farkl› uygulamalara uyarlanabiliyor. Ayn› ﬂekilde, sistemlerin sinyal iﬂleme,
güç ve so¤utma ihtiyaçlar›na
yönelik olarak geliﬂtirilen alt
yap›lar da çoklanarak, platform ihtiyaçlar›na göre farkl›
konfigürasyonlarda ölçeklendirilebiliyor. Bunlara ek
olarak, sistem yeteneklerinin, sadece birim baz›nda yap›lan mühendislik de¤iﬂiklikleri ile de ölçeklendirilebilmesi mümkün. Örne¤in,
SERDAR Sahil Gözetleme
Radar Sistemi ile ALPER Gemi LPI (Low Probability of Intercept / Düﬂük Tespit Edilme ‹htimali) Radar Sistemi’nin antenleri farkl› olmas›na karﬂ›n, her iki sistemde
de ayn› Gönderme / Alma ve
Sinyal ‹ﬂleme birimlerini kullan›l›yor. Bu süreçte, yüksek
kapsama ihtiyaçlar› do¤rultusunda, SERDAR radar anteni

sisteminin, fabrika ortam›nda, gerçek çal›ﬂma ortam›na
benzer ﬂekilde test edilmesine olanak sa¤layacak.

Deniz Platformu
Uygulamalar›
ASELSAN taraf›ndan deniz
platformlar›na entegre edilmek üzere geliﬂtirilen ilk radar olma özelli¤ini taﬂ›yan
ALPER Gemi LPI Radar›, Deniz 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›ndan 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-

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

lar›na h›zl› cevap verebilmek
için Thales Hollanda firmas›
ile iﬂ birli¤i yaparak SMART-S
radar›n›n üretilmesi ve çeﬂitli platformlara entegrasyonu
yönünde geniﬂletti. Di¤er
projelerde oldu¤u gibi, özgün
yeteneklerini ve yurt içi katk›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 radarlar›n, halen muhtelif platformlara 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 platformlar›na yönelik S-Bant ve
X-Bant frekanslarda yürütülen çal›ﬂmalar›na, Ku-Bant
frekanslar›n› da dâhil ederek
çeﬂitli uygulamalara yönelik
farkl› frekans bantlar›nda
ürün portföyüne sahip olmay› da hedefliyor. ASELSAN,
bu band› kullanan ve kara
platformlar›nda hareket halinde 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 yaklaﬂ›m› sayesinde, kara radar›
için geliﬂtirilen Ku-Bant radar yap› taﬂlar›n› kullan›larak, teknoloji ortaklama yaklaﬂ›m›na yeni bir örnek oluﬂturacak.
ASELSAN’›n radar faaliyet
alan›ndaki en önemli hedeflerinden biri ise Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n çeﬂitli
platformlarda kullanabilece¤i, ölçeklendirilebilir Çok
Amaçl› Faz Dizili Radar
(ÇAFRAD) sisteminin, yurt
içinde geliﬂtirilerek üretilmesidir. Ön tasar›m çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lm›ﬂ olan ÇAFRAD
sistemi, ASELSAN’›n, bugüne kadar geliﬂtirdi¤i ileri
www.milscint.com
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ALPER
Gemi LPI Radar›
ve 3 boyutlu
arama radar›

3 boyutlu arama radar sisteminin ASELSAN
tesislerindeki test kulesine montaj›

ASELSAN

platformlar› radar ihtiyaçlar›n›n milli imkânlarla karﬂ›lanmas› için verilecek yeni
görevlerde, ODTÜ baﬂta olmak üzere, üniversiteler,
TÜB‹TAK ve ulusal sanayi
kuruluﬂlar›ndan
oluﬂan
yurt içi çözüm ortaklar› ile
birlikte devam etme konusundaki kararl›l›¤› ile gelece¤e bak›yor.

©

seviye radar teknolojilerini
bir arada uygulayaca¤›, dünyadaki emsallerine göre üstünlükleri olmas› hedeflenen
bir sistem olarak dikkat çekiyor. ÇAFRAD’›n, platformlar›n hava savunma harbi ve su
üstü harbi görevleri kapsam›ndaki temel radar görevlerini üstlenerek; erken ihbar, 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› olarak yerine getirmesi gerekiyor. Bu zorlay›c› gereksinimleri karﬂ›lamak için, mevcut
radar yap›taﬂlar›na ve alt yap›lar›na ilave kazan›mlar eklenmesine ihtiyaç duyuluyor.
Bu kapsamda kazan›lmakta
olan teknolojiler aras›nda;
yüksek güçlü mikrodalga
transistör geliﬂtirme ve üretim, çok fonksiyonlu yonga
tasar›m›, çok katl› mikrodalga paketleme, çok fonksiyonlu radar çekirdekleri ve
yüksek yo¤unluklu ›s›l yüklere yönelik so¤utma teknolojileri say›labilir.
ASELSAN, çeﬂitli frekans
bantlar›nda ve farkl› uygulamalara yönelik radarlar konusunda yo¤un olarak sürdürdü¤ü faaliyetlerine, deniz
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Gemilerin
Say›sal Omurgas›:

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

©
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ir gemi üzerindeki
namlulu bir silah›n,
örne¤in baﬂ taraftaki
topun, gemideki elektro-optik bir alg›lay›c› ile hedefe
yönlendirilece¤ini düﬂünelim. Bu senaryoda, gemi,
elektro-optik alg›lay›c›, top
ve hedef, hepsi 3 boyutlu
uzayda hareket eden sistemler olarak yer al›yor. Dolay›s›
ile elektro-optik sistem, top
namlusunu hedefe yöneltebilmek için, geminin 3 boyutlu uzaydaki konumunu da
ö¤renmek zorunda. Geminin
konumunu bilen cayrolar-

ﬁEK‹L 1: Geminin tamam›n› göstermeyen, k›s›tl› bir alt sistem seti ile
oluﬂturulan kablo ba¤lant›s› ﬂemas›.

www.milscint.com

ﬁEK‹L 2:
Yedekli GVDS’nin
çizimi

kaynaktan
sa¤lanabilir.
GVDS, bu kaynaklar›n ve sa¤lad›klar› verinin sa¤l›kl› olup
olmad›¤›n› da de¤erlendirerek, hangi verinin kullan›laca¤›na karar verir ve di¤er
sistemlere bu veriyi sa¤lar.
GVDS’nin ele ald›¤› trafik,
platform boyutuna göre farkl›l›k gösterir. Bir saniye içerisinde iletilmesi gereken veri

HAVELSAN

www.savunmahaber.com

Verinin merkezi olarak toplan›p da¤›t›lmas›, temel ve basit bir iﬂlem olarak görülebilir. Oysa tüm kullan›m senaryolar› ve ayr›nt›lar ortaya
kondu¤unda, bu temel iﬂlevin, çözülmeyi bekleyen mühendislik problemleri içerdi¤i görülüyor.
GVDS’nin, öncelikle gelen
verileri ve bunlar›n da¤›t›laca¤› yerleri göz önüne alarak, hangi verinin, hangi biçime dönüﬂtürülerek, hangi
sisteme iletilece¤ini bilmesi
ve buna göre çal›ﬂmas› gerekir. Veri gönderimi, biçim dönüﬂümünün yan› s›ra veriyi
alacak sistemin istedi¤i ﬂekilde paketlemeyi de içerir.
Ayr›ca GVDS’nin, veri kaynaklar›n› yönetebilmesine de
ihtiyaç duyulur. Platformun
büyüklü¤üne ve sa¤lanacak
verinin kritikli¤ine ba¤l› olarak, baz› veriler birden fazla
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Oysa ihtiyaç duyulan veri tek
bir merkezde toplansa ve gerekli format çevrimleri de yap›larak sistemlere buradan
da¤›t›lsa, bu noktaya kadar
de¤inilen sak›ncalar›n hepsi
ortadan kald›r›labilir. Gelecekte, 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›ﬂmaya 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 birimlerini içeren bir kabinet
ve veri iletimini gerçekleﬂtiren kablolardan oluﬂuyor. Bu
temel yap›, yedeklilik gereksinimleri uyar›nca, iki kabinet ve veri al›ﬂveriﬂi yap›lan
sistemlerin arayüzlerine eklenen özel donan›mlarla geniﬂleyebilir. (ﬁekil 2)
GVDS, M‹LGEM s›n›f› korvetlerde ve Yeni Tip Karakol Bo-

Basit Ba¤lant›lar›n
Ötesinde

HAVELSAN

Çözüm: Merkezi
Sinir Sistemi

tu (YTKB) projesi kapsam›nda teslim edilen TUZLA s›n›f›
gemilerde, baﬂar› ile görev
yap›yor. Bu gemilerde, seyrüsefer ve zaman verilerinin
toplanmas› ve da¤›t›m› görevlerini üstlenen GVDS, Yeni
Tip Denizalt› Projesi (YTDP)
kapsam›nda ise bu verilerin
yan› s›ra taktik verilerin iletimi görevini de üstlenecek.
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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, muhtemelen bu kablolar ve a¤›rl›klar› olmayacakt›r. Sistemlerin kulland›klar› veriler, ne
yaz›k ki ayn› biçime ve standarda sahip de¤ildir. En basit
örnek, ‹ngiliz ve ABD sistemlerinin, uzunluk için metre
yerine feet; a¤›rl›k için kilogram yerine pound kullanmas› olarak verilebilir. Bu durumda, veriyi üreten sistemlerle veriyi kullanan sistemler aras›nda çevirme iﬂlevi
gören kutular koyma ihtiyac›
ortaya ç›kar. Bu da yönetilmesi gereken daha çok ba¤›ms›z alt sistem, ek kablolar
ve ek a¤›rl›k anlam›na gelir.

hacmi, birkaç kilobayt ile 10
megabayt mertebesi aras›nda de¤iﬂebilir. Bu veri ak›ﬂ›,
Ethernet ya da RS-422 gibi,
bilinen standart veri yollar›
üzerinden gerçekleﬂtirilebildi¤i gibi, platformda bulunan
sistemlere özgü arayüzler
üzerinden de veri iletimi gerçekleﬂtirme ihtiyac› ortaya
ç›kabilir.
Veri al›ﬂveriﬂini yöneterek
gemi üzerindeki sistem entegrasyonunun da merkezinde olan GVDS, alt sistemlerin
bireysel sorunlar› için de çözüm yeri haline geliyor. Herhangi bir nedenle arayüz gereksinimlerine uyamayan bir
alt sistem olursa bu uyumsuzlu¤un giderilmesinin en
esnek ve h›zl› yolu, GVDS’nin
yeniden programlanmas›
oluyor. Böylece, GVDS gibi
bir sistemin yoklu¤unda, iletiﬂimde bulunan alt sistemlerin üreticileri ile görüﬂmeleri ve belki de maliyet pazarl›klar›n› içerecek süreç,
GVDS sayesinde, konfigürasyon de¤iﬂimi seviyesinde ele
al›nabilen bir iﬂlem haline
geliyor.
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Geç Gelen Cevap
Yanl›ﬂ Bir Cevapt›r

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

Emek Yo¤un Çal›ﬂma
Verinin GVDS’ye ulaﬂmas›
sonras›nda yap›lan iﬂlemlerde Ar-Ge çal›ﬂmalar› a¤›rl›kta
iken, verinin GVDS’ye ulaﬂmas› ve GVDS’den da¤›t›lmas›
aﬂamalar› ise ciddi emek isteyen, uzun ve titiz mühendislik
çal›ﬂmalar›n› gerektiriyor.
Deniz platformlar›nda kullan›lan ürünler, genelde sistemler aras› veri iletiﬂimi için
NMEA 0183 gibi protokol ve
standartlar kullansa da tüm
sistemler bu standard› desteklemiyor. Böyle durumlarda, gerekli dönüﬂümleri yapmak da GVDS’nin görevi oluyor. Bu dönüﬂümlerin yap›labilmesi için, GVDS ile haberMSI Dergisi
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ﬁEK‹L 3: Cayro taraf›ndan
üretilen verinin, elektro-optik
sisteme iletilmesi örne¤inde
bahsedilen zamanlama k›s›tlar›.

bir kaynak kullan›m problemi olan gerçek zamanl›l›k
konusuna do¤ru yaklaﬂ›lmad›¤› durumlarda, çok h›zl› donan›mlar kullan›lsa bile baﬂar›s›z sonuçlar elde edilebiliyor. Yaz›l›m geliﬂtirilirken
kullan›lan algoritmalar ve
yap›lan optimizasyonlar, sistemin baﬂar›m›nda belirleyici
etkiye sahip. HAVELSAN’›n,
yaz›l›m a¤›rl›kl› ürünler tasarlayan deneyimli mühendisleri, GVDS kapsam›ndaki
çal›ﬂmalar›nda bu deneyimlerden de faydalanarak veri
iletim h›z› konusunda rekabetçi bir ürüne imza att›lar.

©

82

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, makalenin baﬂ›ndaki elektro-optik
alg›lay›c›–cayro örne¤i üzerinden aç›klayabiliriz. Cayro,
t0 an›nda geminin 3 eksendeki konumunu ölçmüﬂ olsun. Cayronun, bu ölçümü
kendi içinde iﬂleyip d›ﬂar›ya
servis edebilmesi için, belirli
bir zaman geçmesi gerekir.
Cayronun ölçüm sonuçlar›n›
arayüzünden sunmaya baﬂlad›¤› ana da t1 diyelim. Elektro-optik alg›lay›c› için t0’da
al›nan cayro verisi, geçerlili¤ini belirli bir süre koruyabilecektir. Cayro verisinin geçerlili¤ini kaybetti¤i zamana
da t2 diyelim. GVDS’nin, cayro ölçümünü al›p, gerekli dönüﬂümleri yap›p, paketleyip,
elektro-optik alg›lay›c›ya iletebilmesi için t2-t1 kadar süresi vard›r. (ﬁekil 3) Bu süreyi aﬂarsa, elektro-optik alg›lay›c›, hesaplamalar›nda “eski” bir veriyi kullan›r duruma
düﬂer ve baﬂ taraftaki topu
hedefe yanl›ﬂ yönlendirebilir.
Bahsedilen süre, 5 milisaniye 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 nokta, “t2-t1”in büyüklü¤ünün,
GVDS d›ﬂ› etmenler taraf›ndan belirlendi¤i ve GVDS’nin
bu sonuca uymas› gereklili¤i.
Bunun için GVDS tasar›mc›lar›, sistemi bir platforma
entegre ederken, haberleﬂen
sistemleri, haberleﬂme ihtiyaçlar›n›, GVDS’de kullan›lan
iﬂlemcileri ve gerçek zamanl› iﬂletim sistemini göz önüne
alarak bir analiz yapmak ve
ihtiyaçlar›n tümünü karﬂ›lad›klar›n›, sistem çal›ﬂmaya
baﬂlamadan önce göstermek
zorundalar. HAVELSAN yetkilileri, 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, donan›mdan çok yaz›l›m iﬂlevi
olarak öne ç›k›yor. Temelde

sa¤l›¤›n›n derecelendirmesi
iﬂlevlerini gerçekleﬂtiren
VIA, GVDS ile ilgili bilgi birikiminin, bilgisayarlar taraf›ndan anlaﬂ›labilir hale getirilmiﬂ bir ifadesi olarak görülebilir. VIA, ayn› zamanda,
GVDS’nin geniﬂleme ve uyarlanma özelliklerini belirleyen
temel yap›y› da oluﬂturuyor.
Arayüzlerin say›s›nda ve niteli¤indeki de¤iﬂimlere ra¤men VIA, GVDS’nin temel birleﬂeni olmaya devam ediyor.
VIA’n›n koﬂtu¤u bilgisayarlar›
da içeren GVDS kabineti, rafta haz›r ticari (commercial
on the shelf / COST) donan›mlar›, kabin içinde ve d›ﬂ›nda, HAVELSAN’›n geliﬂtirdi¤i
birçok donan›mla destekleyerek GVDS altyap›s›n› oluﬂturuyor.

www.milscint.com

www.savunmahaber.com
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dan birisi, gemilerde bulunan baz› sistemlerin, tasar›m› itibari ile yedeklilik içermemesi oldu. Örne¤in,
2 adet GVDS ve iki adet veri
hatt›n›n oldu¤u bir ortamda,
bir sistemin veri al›ﬂveriﬂinde 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› öncesine konulacak, RS-422 da¤›t›m kutusu gibi düﬂük hacimli ve hafif, basit donan›m birimleri geliﬂtirerek ve iki ayr›
veri hatt›n› bu noktaya ba¤layarak sorunun üstesinden
gelmeyi baﬂarm›ﬂ durumda.

Ergonomi de
Düﬂünülmüﬂ!
Platformun genelinden gelen yüzlerce ba¤lant›n›n girip
ç›kt›¤› birimler olan GVDS
kabinetleri, tasar›mlar›nda
gerekli özenin gösterilmemesi durumunda, karmaﬂ›k
bir kablo y›¤›n› olarak, bak›m
ve idame personeline güç
anlar yaﬂatabilme potansiyeline sahip. Bu konuya büyük
önem veren HAVELSAN, böylesi bir problem yaﬂanmamas› için, GVDS’nin
tasar›m›nda özel tedbirler ald›. Örne¤in;
ba¤lant› say›s›n›n
RS-422 Da¤›t›m Kutusu

HAVELSAN

“Merkezi” kelimesinin, tek
bir noktada toplanan bir iﬂlevi tarif etti¤i düﬂünüldü¤ünde, yaﬂanabilecek tek bir ar›zan›n tüm sistemi devre d›ﬂ›
b›rakabilece¤i akla gelebilir.
GVDS, de¤iﬂik konfigürasyonlarda ele al›nan yedekli
mimarisi ile merkezi sistemler konusundaki bu önyarg›y›
da boﬂa ç›kart›yor.
Korvet ve daha büyük gemiler söz konusu oldu¤unda,
GVDS, geminin ayr› noktalar›na konulan, birbirinin eﬂleni¤i ve birbirinin yerini alabilecek iki adet kabinetten ve
bunlara ba¤l› iki ayr› veri
ba¤lant› kablo setinden oluﬂuyor. 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 oluﬂabilecek aksakl›klar› kapsad›-

¤› gibi, muharebe durumunda, geminin alabilece¤i hasar› da kaps›yor. Örne¤in bir
geminin baﬂ ve k›ç taraf›nda
konulacak birer GVDS, gemi
ald›¤› hasara ra¤men muharebeye
devam
ettikçe,
GVDS’nin de sistemleri beslemeye devam etmesini sa¤layabiliyor.
Korvetten daha küçük gemilerde ise GVDS benzeri sistemleri geminin iki farkl› konumuna yerleﬂtirmek, özellikle muharebe hasar› söz konusu oldu¤unda, kayda de¤er
bir katk› yaratm›yor. Çünkü
helikopterlerden at›lan hafif
s›n›ftaki güdümlü mermilerin, korvet ve daha büyük gemileri tek vuruﬂla muharebe
d›ﬂ›na itmeleri düﬂük bir ihtimalken, daha küçük boyutlu
gemiler söz konusu oldu¤unda, tek bir hafif güdümlü
mermi yeterli olabiliyor. Bu
yüzden, korvetten daha düﬂük
deplasmanl›
gemilerdeki
GVDS yedeklilik gereksinimleri, bilgisayar birimlerinden
iki set ayn› kabinete yerleﬂtirilerek sa¤lan›yor.
HAVELSAN’›n yedeklilik gereksinimlerini karﬂ›larken
e¤ilmesi gereken sorunlar-

artt›¤› büyük platformlara
yönelik GVDS kabinetleri,
kablolar›n ve ba¤lant›lar›n
daha rahat yönetilebilmesi
için, hemen yanlar›nda bulunan bir da¤›t›m panelini içeriyor. Kabinetten ç›kan ana
kablo demetleri, bu da¤›t›m
panelinde, ulaﬂacaklar› sistemlere göre gruplanabiliyor. Ayr›ca, panelde, çeﬂitli
parametrelerin izlenebilmesi için diz üstü bilgisayarlar›n
ba¤lanabildi¤i konektörler
de bulunuyor.
Görev kritik bir sistem olan
GVDS’nin, durumunun ve
sistemlere besledi¤i verilerin gemi genelinde izlenebilmesi ve yetki verilmiﬂ konumlardan, GVDS’nin uzak-
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Yedeklilik
Vazgeçilmez
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leﬂen (arayüzü bulunan) tüm
sistemlerle GVDS aras›nda
Teknik Anlaﬂmalar (TA) yap›larak arayüz bilgileri oluﬂturuluyor. Bu bilgilere dayanarak 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 yap›lan faaliyetler de dâhil edildi¤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 sistemlerini, elektro-optik alg›lay›c›lar›, seyrüsefer sistemlerini, elektronik harp sistemlerini ve otonom çal›ﬂabilen silahlar› entegre etme
sürecinin, daha dar kapsaml› bir tekrar› oluyor.

tan yönetiminin yap›lmas› da
mümkün. Köprü üstüne ve
platformun çeﬂitli yerlerine,
dokunmatik izleme ve yönetim ekranlar› yerleﬂtirilebiliyor. GVDS’yi ve iﬂlevini bilmeyen bir kiﬂi için bu ekranlar, geminin kendisi ile birlikte gelmiﬂ, her gemide bulunan bir sistemin arayüzleri
gibi görünüyor ve do¤al bir
bütünlük izlenimi veriyor.
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Kay›t Analiz ve
Geniﬂleme Potansiyeli
Bir görev boyunca platform
üzerindeki sistemler aras›nda gerçekleﬂen iletiﬂim, ayn›
zamanda bu görevin tam bir
kayd›n› da oluﬂturur.
MSI Dergisi - Ekim 2012
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lerde bahsedilen emek yo¤un
çal›ﬂmalar›n miktar› art›yor.
Bu tür çal›ﬂmalar›n büyüklü¤ünü ve süresini tahmin etmek, proje yöneticileri için
kolay bir iﬂ de¤il. Ekiplerini,
baﬂlang›çta aç›kça ortaya konulamayan süreler boyunca,
bu tür bir iﬂin baﬂ›nda tutabilmek de ancak HAVELSAN gibi 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 baﬂ›na kullan›lsa da arka planda çal›ﬂan GVDS’nin de hakk›
verilmelidir. Basitçe “Deniz
platformlar›nda savaﬂ sisteminin beyni SYS ise kalbi de
GVDS’dir” denilebilir. SYS,
bir deniz platformunun “milli” olarak nitelendirilmesi
için vazgeçilmez olabilir. Ancak bu nitelendirmenin temelinde, GVDS’nin de oldu¤u
unutulmamal›d›r. Bu aç›dan
yaklaﬂ›ld›¤›nda, “milli platforma giden yol GVDS’den
geçer” ifadesi, GVDS’nin yerini ve önemini do¤ru konumland›racakt›r.

‹hracat Potansiyeli
Yüksek
Türk deniz platformlar›n› donatan ve donatmaya da devam
etmesi beklenen GVDS, ihracata ve sivil sektöre de haz›r-
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GVDS, kay›t özelli¤i ile kullan›c›s›na bu kapsamda da çeﬂitli imkânlar sa¤l›yor. GVDS
ile birlikte teslim edilen Kay›t
Analiz ve Simülasyon Servis
Birimi, tamamlanm›ﬂ bir görevi tekrar oynatabiliyor ve
görev boyunca kaydedilen
çeﬂitli parametrelerin de¤iﬂimini, grafik üzerinde gösterebiliyor. Bu grafikler, ayn›
zamanda sistemin bak›m›
için de kullan›labiliyor. Örne¤in; gemi üzerindeki tüm
cayrolar›n ç›kt›lar› ayn› grafikte gösterildi¤inde, di¤erlerine göre ç›kt›s› de¤iﬂen birimin ar›zaland›¤› ya da kalibrasyona ihtiyaç duydu¤u anlaﬂ›labiliyor.
Ayr›ca, GVDS’nin tuttu¤u kay›tlardan, sistem ar›zalar›n›n
anlaﬂ›lmas› da mümkün.
GVDS’nin, platformdaki sistemlere veri sa¤l›yor olmas›,
GVDS’ye bir görev senaryosu
yüklenerek gömülü e¤itim
uygulamas›n›n gerçekleﬂtirilmesinin de önünü aç›yor.
Fakat bu potansiyel uygulama, henüz hayata geçirilmiﬂ
de¤il.
Teslim edilen her GVDS, ek
sistemler için fiziksel geniﬂleme 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 geniﬂleme kapasitesi bulundu¤unu belirtiyorlar.
GVDS, platformun türüne göre, yaklaﬂ›k 10 adet arayüzü
yönetebildi¤i gibi, 120’yi aﬂk›n
arayüzle de çal›ﬂmak zorunda kalabiliyor. Arayüz say›s›
artt›¤›nda da önceki bölüm-
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lan›yor. YTDP kapsam›nda Alman denizalt› üreticisi HDW
için bu projede üretilecek 6
adet denizalt›ya Denizalt› Bilgi
Da¤›t›m Sistemi (DBDS) üretecek 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 gemilere göre daha basit olan ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak daha
küçük ve maliyeti düﬂük bir
GVDS sürümü üzerinde de
çal›ﬂmalar devam ediyor.
Kavramsal aç›dan bak›ld›¤›nda, özellikle yaz›l›m alan›nda
platformdan ba¤›ms›z olan
GVDS, kara ve hava uygulamalar›na da taﬂ›nabilecek iﬂlevlere sahip. Hava platformlar› konusunda tecrübe sahibi olan HAVELSAN’›n, ilerleyen zamanda bu konuda da
ad›mlar atmas› beklenebilir.

Ömür Devrinde de
HAVELSAN
M‹LGEM ve YTKB projeleri
kapsam›nda inﬂa edilen gemiler üzerinde Türk Deniz
Kuvvetlerinin hizmetine giren GVDS, bu projelerin izleyen gemilerinin, YTDP kapsam›nda tedarik edilecek de-

nizalt›lar›n ve di¤er gelecek
platformlar›n ve modernizasyon projelerinin vazgeçilmez bileﬂenlerinden biri olmaya 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 duyuyor. Son zamanlarda, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›n›n vurgu yapt›¤› ömür
devri kavram› kapsam›nda,
GVDS’yi geliﬂtirme ve destekleme konusunda kararl›
olan HAVELSAN, bu alanda
da görev almaya haz›r.
GVDS ve GENES‹S ürün aileleri ile deniz platformlar›n›,
kendi içindeki alt sistemleri
ile tam bir entegrasyon sa¤lam›ﬂ, a¤ merkezli konseptlere haz›r, etkin birer harp
platformuna
dönüﬂtüren
HAVELSAN, bu alanlarda
Türkiye’de sürdürdü¤ü liderli¤ini, ihracat pazar›na da taﬂ›mak istiyor. Türk Deniz
Kuvvetleri referans› ile dünyan›n say›l› sistemleri aras›na giren GVDS, bir ürün ailesi olarak uzun y›llar sürecek kariyerinin ilk aﬂamalar›n› tamamlad› ve art›k gelece¤e bak›yor.
www.milscint.com
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‹nsans›z Araçlar
GATE Elektronik’ten
Soruluyor
skeri ve sivil amaçl› insans›z sistemlere yönelik, 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 çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Bu
paralelde, ilk olarak insans›z
su alt› araçlar› ile yola ç›kan
firma, sektörde bugüne kadar çok fazla uygulama imkân› yarat›lamayan Ar-Ge
projelerinin, yurt içinde yap›labilmesine öncülük etmeye
de devam ediyor.

A

Suyun Alt›ndan
‹ﬂe Baﬂlad›
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Günümüzde çevresel kaynaklar›n korunmas› ve incelenmesi, s›n›r, k›y› ve ülke güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi sivil ve askeri ihtiyaçlara cevap
verebilmek ad›na, özellikle
son 20 y›lda, su alt› araçlara
olan ilgi büyük oranda artt›.
Bu kapsamda, su alt› araçlar›, özellikle, su alt› araﬂt›rmalar›, su alt› durum fark›ndal›¤› sa¤lama, may›n harbi, denizalt› 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
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Vehicle/ ROV)’lar ve Otonom
Su Alt› Arac› (Autonomous
Underwater Vehicle / AUV)’ler
olmak üzere iki ana gruba ayr›l›yor. ROV, bir operatör yard›m›yla uzaktan kontrol edilerek su alt›nda de¤iﬂik
amaçlara yönelik kullan›labilen bir su alt› robotu olarak
tan›mlan›yor. ROV’lar›n ilk
y›llardaki kullan›mlar›, genelde may›n / patlay›c› imha ve
temizleme amaçl› olmak üzere askeri uygulamalar üzerine oldu. Fakat günümüzde,
denizdeki petrol araﬂt›rmalar›, 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 olmalar›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 pertürbasyona (bozunum) sebep olmas›,

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.
www.milscint.com

deniz suyunun elektromanyetik spektrum dahilinde çok
s›n›rl› bantlarda ve belirli ölçüde geçirgen davran›yor olmas› 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 imzalanan ve TÜB‹TAK 1007
program› destekli Milli PAP
(ROV / Eﬂlikçi bir su üstü unsuruna kabloyla ba¤l› su alt›
araç) Cihaz› Geliﬂtirilmesi
Projesi kapsam›nda çal›ﬂmalara baﬂlayan GATE Elektronik, bu projede ROV modülünün geliﬂtirilmesi, robot kolu
geliﬂtirilmesi, silah sistemi
geliﬂtirilmesi, kablo sarma
ünitesi geliﬂtirilmesi, bu birimlerin sisteme entegrasyonu ve test faaliyetlerinin
gerçekleﬂtirilmesi konular›nda çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirdi.
Hemen ard›ndan GATE Elektronik, 14 May›s 2010 tarihinde, 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 yönetimi, sistem mühendisli¤i,
test, entegrasyon ve do¤rulama faaliyetlerine liderlik

edip, su alt› arac›n›n seyrüsefer ve kontrol algoritmalar›n› geliﬂtirecek olan TR Teknoloji, sistemdeki, kumandal› mod seçene¤i ile kullan›lacak olan kontrol konsolu, veri aktarma modülü ve su alt›
arac› gibi unsurlar›n görev
yaz›l›mlar›n› geliﬂtirme sorumlulu¤unu da üstlendi.
Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleﬂme Mühendisli¤i Bölümü’nün deste¤i ile görüntü iﬂleme konusunda; ‹TÜ ise Gemi ‹nﬂaat›
ve Deniz Bilimleri Fakültesi
deste¤i ile veri aktarma modülü ve AUV’nin su tank› yönelim testleri konusunda,
projeye dan›ﬂmanl›k hizmeti
verecek. Bu sayede, GATE
Elektronik, Ar-Ge projelerini
desteklemesinin yan› s›ra ülkemizdeki üniversite-sanayi
iﬂ birli¤inin geliﬂtirilmesine
de katk›da bulunacak.
Bunlar›n yan› s›ra firma, ge-

rek milli AUV cihaz› geliﬂtirme faaliyetleri için bilgi birikimi ve teknik altyap› oluﬂturulmas› gerekse düﬂük maliyetli ve tüy s›klet bir ROV geliﬂtirilmesi amac›yla, TR Teknoloji ile sürdürdü¤ü iﬂ ortakl›¤›n›n öz kaynaklar› ile finanse etmekte oldu¤u Gazi
Mustafa Kemal (GMK) Otonom Su Alt› Gözlem Arac›
Geliﬂtirme Projesi’ni sürdürüyor.
Ülkemizde büyük bir ihtiyaç
oldu¤u de¤erlendirilen iﬂ
s›n›f› ROV’un geliﬂtirme faaliyetleri 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 Gelibolu ‹ﬂ S›n›f› ROV’un, yüksek bir ihracat potansiyeline sahip oldu¤u da de¤erlendiriliyor.
©
MSI Dergisi

www.savunmahaber.com

Ürün Geliﬂtirme
Sürecinin
Kazand›rd›klar›
GATE Elektronik, özellikle TR
Teknoloji iﬂ ortakl›¤› ile yürütmekte oldu¤u insans›z su
alt› arac› geliﬂtirme faaliyetlerinde, ilgili ürünlerin kullan›m alanlar› ve konseptlerinden kaynaklanan farkl› gereksinimleri, ortak yaz›l›m /
donan›m altyap›s› ve bilgi birikimine dayal› bir süreç dahilinde ele al›yor. Farkl› projeler içerisinde geliﬂtirilmekte olan ürünler ise fiziksel
özellikleri, seyrüsefer sensörleri, gözetleme sensörleri, motor ve itki sistemleri ve
operasyonel ihtiyaçlar› dolay›s›yla farkl›l›klar arz ediyor.
Örne¤in iﬂ s›n›f› bir ROV’da,
yunuslama manevras› yapmadan dal›ﬂ yapabilme, kendi ekseni etraf›nda dönebilme gibi hareket kabiliyetleri
büyük önem arz ederken;
torpido ﬂekilli bir UUV’de, hiç
GPS güncellemesi almadan,
yüksek h›zlarda, uzun mesafedeki görevleri belirli do¤rulukta icra edebilme gibi
hususlar daha önemli olabiliyor. Dolay›s›yla, yürütülen
faaliyetlerde, her bir araçtaki
yatay / düﬂey motor say›lar›
ve bu motorlar›n yerleﬂimleri, faydal› yüklerin konfigürasyonlar› ve hassasiyetleri
gibi unsurlar, proje baz›nda,
özellikle gereksinim analizi
ve tasar›m fazlar›nda GATE
Elektronik taraf›ndan ayr› ayr› ele al›n›yor.
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Otonom S›n›fta GMK
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Her türlü platforma h›zl› ve
kolay bir ﬂekilde entegre edilebilmesi, operasyon kolayl›¤› ve düﬂük bak›m gereksinimi, modüler yap›s› gibi özelliklerinin yan› s›ra GMK Otonom Su Alt› Gözlem Arac›,
ROV sistemlerinden farkl›
olarak, kendi üzerinde taﬂ›d›¤› güç ünitesi ve kendi seyrüsefer sistemi ile önceden belirlenmiﬂ rotalarda görev icra 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 arac›n, may›n tarama, teﬂhis etme ve dip haritas› ç›karma
gibi görevleri baﬂar› ile yerine getirebilmesi bekleniyor.
Askeri ihtiyaçlar kapsam›nda
su üstü ve su alt› gemilerinin
bekalar›n›n
sa¤lanmas›
amac›yla, tehdit yaratan deniz may›nlar›n›n tespiti ve
imhas› ile liman ve bo¤az giriﬂ ç›k›ﬂlar›ndaki may›nlar›n
uzaktan tespitine yönelik
olarak kullan›lmas› beklenen
GMK’n›n, sivil ihtiyaçlar kapsam›nda da deprem araﬂt›rmalar›, su alt›na yönelik bat›k gemi tespiti ve çeﬂitli bilimsel araﬂt›rmalar›n su alt›ndaki en büyük yard›mc›s›
olaca¤›
düﬂünülüyor.
GMK’n›n, deniz suyu tuzluluk
oran›, s›cakl›k, derinlik, elektriksel iletkenlik, ak›nt› durumu, deniz dip yap›s› ve topografyas›, iklimsel ve oﬂinografik 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,
MSI Dergisi - Ekim 2012

ADVERTORIAL

transponder, altimetre ve
yüksek çözünürlüklü kamera 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 kapasiteli kesici bir uca da sahip. Bu sistemlerinin yard›m› ile araç, 3000 metreyi
aﬂan derinliklerde, denizalt›
kurtarma, bat›k ç›karma,
may›n imhas›, deniz dibi inceleme, sismik araﬂt›rmalar› 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, hassasiyet gerektiren iﬂler için
tasarland› ve üretildi.

May›n ‹mhas›
Çanakkale’nin ‹ﬂi
Uzaktan kumanda edilebilen,
may›n arama ve may›n avlama görevlerinde kullan›labilecek bir su alt› arac› olan
Çanakkale Tek Kullan›ml›k
Mobil May›n ‹mha ﬁarj› (Single 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 toplam dal›ﬂ sürelerinin verimli
kullan›m›na da destek olacak
bir sistem. Su alt› araçlar›nda ciddi bir bilgi birikimi ve
tecrübe kazanan GATE Elektronik, edindi¤i bu kazan›mlar›, insans›z kara araçlar› ve
enerji sistemleri üzerinde de
kullanmaya baﬂlad›. Bu kapsamda firma, uzaktan kumanda edilebilen robotik sistemler, yak›t pilleri ve bataryalar konular›nda da önemli
çal›ﬂmalar yürütüyor.

Güç için OSPEM
Görev süresinin uzun olmas› istenilen insans›z
robot
sistemlerinde
kullan›lmak
üzere,
GATE Elektronik taraf›ndan tasarlan›p üretilen
OSPEM (Otonom Sistemler 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 sürelerini 4 kata kadar uzatmakta, yak›t (hidrojen) ve oksitleyici (hava ya da oksijen) sa¤land›¤› sürece, enerji üretimine 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 cihazlar için en çok tercih edilen
güç kayna¤› olmas› bekleniyor. OSPEM, hâlihaz›rda seri
üretim aﬂamas›na haz›r durumda.

Gümüﬂ Oksit Çinko
Batarya da Var
GATE Elektronik’in, yine tasar›m ve üretim çal›ﬂmalar›n› tamamlad›¤› bir di¤er ürünü ise gümüﬂ oksit çinko batarya. Bir hücreden elde edilebilecek enerjinin yeterli olmad›¤› durumlarda kullan›labilen bu üründe, piller, seri
OSPEM (Otonom Sistemler için
1 KW PEM Yak›t Pili)

GATE Elektronik,
Gelibolu ile yurt d›ﬂ›
pazarlara aç›lmay› da
hedefliyor.

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›nda, yüksek enerji yo¤unluklar›, yüksek spesifik enerjileri, kan›tlanm›ﬂ güvenilirlik ve
birim hacim ile kütle baﬂ›na
en yüksek güç ç›k›ﬂ›na sahip
olmalar› gösterilebilir.
Özellikle uzay uygulamalar›nda, bu bataryalar, yüksek
güç gereksinimine ihtiyaç
duyulan periyotlarda, güneﬂ
pillerine destek olma amaçl›
kullan›l›yor. Di¤er zamanlarda ise güneﬂ pillerinin yedekleri olarak görev yap›yor. Gümüﬂ oksit çinko bataryalar,
ayr›ca, askeri uçak uygulamalar›nda, acil güç ünitesi ya
da uçuﬂ kontrol yüzeylerinin
aniden devreye girdi¤i baz›
manevralarda, ilave güç ünitesi olarak da kullan›l›yor.

Örnek Al›nacak
Çal›ﬂmalar
GATE Elektronik’in Ar-Ge yat›r›mlar› ile ülkemizde, son
y›llarda, özellikle insans›z su
alt› arac› geliﬂtirme çal›ﬂmalar› oldukça baﬂar›l› bir ﬂekilde devam ediyor. Söz konusu
çal›ﬂmalar›n ç›kt›lar›n›n,
yak›n gelecekte d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› en aza indirmesini ve uluslararas› alanda rekabet gücümüzü
artt›rmas›n› umuyor, elde edilecek baﬂar›lar›n,
hâlihaz›rda devam eden
ya da baﬂlat›lacak çal›ﬂmalara da örnek olmas›n›
diliyoruz.
www.milscint.com
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M‹LGEM’in ilk gemisi
TCG HEYBEL‹ADA
(F-511)’n›n Entegre
Köprüüstü Konsolu

YALTES ‹mzas›
M‹LGEM’de

Tüm Foto¤raflar:
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Türkiye’nin en önemli gemi tasar›m ve inﬂa projesi M‹LGEM’de
görev alan YALTES, projenin
ikinci gemisi olan BÜYÜKADA
(F-512)’n›n savaﬂ yönetim sistemi (SYS) kapsam›nda; Operatör, Komuta ve Link Konsollar›, Sistem Arayüz Kabinetleri, Savaﬂ Sistemi Video
A¤› Sistemleri donan›mlar› ile
3 Boyutlu Arama Radar›, At›ﬂ
Kontrol Radar›, Nokta Savunma Güdümlü Mermi Sistemi
(Sea RAM), Lazer ‹kaz Sistemi, Mesaj ‹ﬂletim Sistemi ve
Karar Destek Sistemi yaz›l›mlar›n› sa¤l›yor. Firma taraf›ndan sa¤lanan donan›m
ve yaz›l›mlar, Dz.K.K.l›¤›
Araﬂt›rma Merkez Komutanl›¤› (ARMERKOM)’da konuﬂlu
laboratuvar ortam›nda, sistem seviyesi fabrika kabul
testleri (FAT) baﬂar›yla yap›ld›ktan sonra, ‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤›na sevk edilmiﬂ durumda.
Üçüncü gemiden itibaren yap›lacak inﬂa faaliyetlerine yönelik Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) taraf›ndan ihale
süreci sürdürülen M‹LGEM-S
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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
projesi kapsam›nda, YALTES;
inﬂa edilecek gemiler için, ilgili ortaklar› ile teklif çal›ﬂmalar›n› da sürdürüyor.
M‹LGEM’de kullan›lan bir baﬂka YALTES tasar›m› sistem ise
Entegre Platform Kontrol ‹zleme Sistemi (EPK‹S). M‹LGEM
projesinin ilk gemisi TCG

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

RMK Marine’ye sunuldu. Sunulan tekliflerde, hâlihaz›rdaki EPK‹S konfigürasyonuna 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.
www.milscint.com

YALTES’in Baﬂ Hasar Kontrol Konsolu

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

Barbaros ve G S›n›f›
F›rkateynler,
YALTES ile Evrim
Geçiriyor
HAVELSAN ana yüklenicili¤inde yürütülen, Gemi Entegre Savaﬂ ‹dare Sistemi
(GENES‹S) projesi kapsam›nda, Gabya (G) s›n›f› f›rkateynlere 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 gemi olan TCG GÖKSU (F-497)
için teslim etti¤i birimlerin yer
ald›¤›, deniz kabul testleri
(SAT)’ni de baﬂar› ile tamamlad›. YALTES, G s›n›f› f›rkateynlere, Mk41 lançeri entegrasyonu ile dikine f›rlat›lan
Geliﬂmiﬂ Sea Sparrow Füzesi

(Evolved Sea Sparrow Missile
/ ESSM) kabiliyeti kazand›r›lmas›n› kapsayan projede de
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
YALTES, Dz.K.K.l›¤› envanterine giren ilk modern f›rkateynler aras›nda yer alan
Barbaros s›n›f› f›rkateynlere
monte edilecek 3 boyutlu
arama radar›n›n SYS’ye entegrasyonu ve bu f›rkateynlere de dikine f›rlat›lan ESSM
kabiliyeti
kazand›r›lmas›n›
kapsayan projelerde de çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Bu
kapsamda, ilk f›rkateyne monte edilen radar›n, liman kabul
testleri (HAT) için çal›ﬂmalar
sürdürülüyor. ESSM projesi
kapsam›nda ise 2013 y›l›nda
yap›lacak teslimatlar için üretim faaliyetleri yürütülüyor.
M‹LGEM’e RAM sisteminin
entegrasyonunda,
YALTES’in arayüz
yaz›l›mlar› kullan›ld›.

www.savunmahaber.com

Karakol Botlar› ve
Ar-Ge de Kapsama
Alan›nda
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)
projesinde de rol alan YALTES,
Makine Kontrol ve Gözetleme Sistemi tedariki kapsam›nda, 10 adet sistemi teslim etti. Bunlardan 8’i, kabul
testlerinden baﬂar›yla geçerek devreye al›nd›.
Gün geçtikçe yerlilik oran›n›
artt›rarak, Türk Deniz Kuvvetlerinin özgün platform otomasyon sistemleri sa¤lay›c›s›
olma hedefine emin ad›mlarla yürüyen YALTES, bir yandan da aﬂa¤›da ana hatlar›yla
bahsedece¤imiz Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor.
Entegre Sahil Gözetleme
(ICS) Sistemi: YALTES taraf›ndan, prototip “Sahil Güvenlik Radar Sistemi” olarak
baﬂlat›lan “Entegre Sahil Gözetleme Sistemi” prototipi,
kendisi için belirlenen isterlerin çok ötesinde geniﬂletilerek, ürün olarak çeﬂitli
müﬂterilere teklif edilecek
seviyeye getirildi. Güncel
teknolojileri bar›nd›rmas›,
uluslararas› sistemlere entegrasyon alt yap›s›na sahip
olmas› ve geliﬂtirme süreçlerinin, günümüz teknolojisinin tüm avantajlar›ndan faydalanan yöntemlere dayanmas› ile öne ç›kan sistem,
firma yetkilileri taraf›ndan
belirtildi¤ine göre; YALTES’in

ve endüstrinin, gelecekte izleyece¤i geliﬂtirme yöntemlerinin belirlenmesinde örnek teﬂkil edecek potansiyele de sahip. Ürün, potansiyel
müﬂterilerin be¤enisine sunuluyor ve edinilen teknik birikim sonucunda, uluslararas› projelerde benzer ürünleri geliﬂtirmek üzere çal›ﬂmalara devam ediliyor.
Say›sal Video: Söz konusu
proje kapsam›nda, YALTES
taraf›ndan, 2011 y›l›nda baﬂlat›lan faaliyetler, son aﬂamaya geldi. Mevcut deniz komuta kontrol sistemlerinde
kullan›lan analog video isterlerini (radar video, sensör /
TV video ve video kay›t ve oynatma) karﬂ›layan, bunlar›n
yan›nda ek kabiliyetler de sunan YALTES Say›sal Video çözümü, fuarlarda sergilendi¤i
gibi özel sunumlar için istekte
bulunan potansiyel müﬂterilerin be¤enisine de sunuluyor. Çözüm, ilgili sistemlerin
“Yaﬂam Döngü Deste¤i” ihtiyaçlar›n› dikkate alan, yeni
sistemlerde oldu¤u gibi mevcut sistemler üzerinde kullan›labilen bir mimari yap›ya
sahip olup, tamamen yerli
olanaklarla geliﬂtirildi.
SYS: YALTES, 2012 y›l› içerisinde gerçekleﬂtirdi¤i yat›r›m ile Dz.K.K.l›¤› bünyesinde hizmet vermekte olan
TACTICOS tabanl› komuta
kontrol sistemlerinin yaﬂam
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döngü deste¤ini sa¤layacak
alt yap›y› oluﬂturdu. Bu kapsamda donan›m ve yaz›l›m
konfigürasyon ö¤elerine, yaz›l›m geliﬂtirme ortamlar›na,
donan›m tasar›m ve üretim
alt yap›s›na sahip olan
YALTES, anahtar alan uzmanl›klar›n›
oluﬂturmak
üzere haz›rlanan e¤itim plan›n›n uygulamas›na devam
ediyor ve tüm e¤itimleri,
2013 y›l›n›n ilk yar›s›nda tamamlamay› planl›yor. Bu
e¤itimlerden sonra YALTES,
mevcut ve gelece¤e yönelik
geliﬂtirilen tüm deniz komuta kontrol sistemlerinde her
role aday olacak ve deniz komuta kontrol sistemlerinin
tüm bileﬂenleri için üstlendi¤i görevleri baﬂar›yla tamamlayacak seviyeye ulaﬂmay› öngörüyor.
YALTES, SYS donan›m› taraf›nda ürün yelpazesi de geniﬂletiyor. Bu kapsamda,
Thales Hollanda taraf›ndan

çeﬂitli ülke deniz kuvvetlerine sat›lan SYS operatör
konsollar›, YALTES taraf›ndan üretiliyor ve ihraç ediliyor. Yine Thales Hollanda
taraf›ndan isterleri belirlenen 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 operatör konsollar›, çeﬂitli ül-

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

ÖZEL SAYI

ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri Grup Baﬂkanl›¤›
SELSAN, özgün tasa- ile karar destek sisteminin
r›mlar› ile su alt› tek- ise ilk teslimatlar› tamamnolojileri konusunda land›. Bu çal›ﬂmalar sonugelece¤e yönelik sistem ge- cunda elde edilen tecrübeler
liﬂtirme çal›ﬂmalar›n›, “Su ile de¤iﬂik sonar sistemleriAlt› Akustik Sistem Teknolo- nin geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalajileri Yol Haritas›”na uygun r›na baﬂlayan ASELSAN, haolarak sürdürüyor. Bu alan- len derinlik ölçmek ve su alt›
da, Bas›nç Tank› (1000 m), haritas› ç›karmaya yönelik
Otomatik Konumland›rma tek ›ﬂ›nl› derinlik ölçüm soSistemli Akustik Ölçüm Ha- nar› KULAÇ ve çok ›ﬂ›nl› devuzu, Aç›k Alan Akustik Test rinlik ölçüm sonar› FERSAH
Sahas›, akustik test cihaz ve ile ilgili faaliyetlerine devam
yaz›l›mlar› (yükselteç, pro- ediyor. Ayr›ca, kazan›lan tekjektör, hidrofon ve analizör nolojilerden yararlan›larak
modelleme yaz›l›mlar›) gibi geliﬂtirilen aktif sonar ailesi
yat›r›mlar›n› tamamlayan kapsam›nda, “May›n Tespit
ASELSAN, ürün yelpazesine Sonar›” (MATES) ve liman
su üstü ve su alt› torpido kar- güvenli¤i amac›yla kullan›laﬂ› tedbir sistemlerinin yan› cak aktif sonarlar üzerindeki
s›ra sonar sistemlerini de çal›ﬂmalar da sürüyor.
Çal›ﬂmalar›n› sivil alana da
ilave etmeye baﬂlad›.
Akustik sistem geliﬂtirme taﬂ›yan ASELSAN, MTA Sismik
çal›ﬂmalar›na ara vermeden Araﬂt›rma Gemisi’nde, bilimdevam eden ASELSAN, su sel araﬂt›rma ekipman ve sisüstü gemilerini torpidolara temlerini tedarik ve entegre
karﬂ› korumak üzere geliﬂti- etme sorumlulu¤unu da üstrilen ve pilot üretimi tamam- lendi. Ek olarak, ASELSAN’›n
lanan Milli Torpido Kar›ﬂt›r- su alt› akusti¤i uzmanlar›,
ma Aldatma Sistemi (TKAS) gelecekteki yeni projelere
HIZIR’›n deniz testlerini sür- yönelik bilgi kazanmak ve
dürüyor. Denizalt›lar› torpi- gemiyi tan›mak amac›yla,
dolara karﬂ› korumak üzere NAUTILUS su alt› araﬂt›rma
geliﬂtirilen milli kar›ﬂt›rma gemisinde çeﬂitli çal›ﬂmalave aldatma dekoy sistemleri ra da kat›ld›lar.
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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.

Ocean Exploration TrustInstitute for Exploration

Su Alt›n›n Gizlerini
ASELSAN Ortaya Ç›kart›yor

A

ASELSAN
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Nautilus Gemisi

Bas›nç Tank› (1000 m)

www.milscint.com

Aktif sonar faaliyet alan›nda
tecrübe ve bilgi birikimi sa¤lamak ve misyonuna uygun
ﬂekilde, Türk Silahl› Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n› yurt içi
imkânlarla karﬂ›layacak bir
ürün ortaya ç›karmak üzere,
2010 y›l›nda, “Tek Iﬂ›nl› ‹skandil” sistemi KULAÇ’› geliﬂtirme faaliyetlerine baﬂlayan ASELSAN, k›sa süre içerisinde, su üstü gemileri ve
denizalt›lar için kullan›ma
haz›r birimler ortaya ç›kard›.
Bir seyir yard›mc› cihaz› olarak askeri deniz platformlar›nda derinlik ölçümü yapan
KULAÇ, iki veya daha fazla
akustik çevirici (transdüser)
içeren bir “aktif sonar”. Sistem, gemiden yay›nlanan
akustik sinyalin, dipten veya
yüzeyden
yans›malar›n›n
dinlenmesi ve gönderme /
alma zaman› aras›ndaki
farktan hareketle derinlik ölçümü gerçekleﬂtiriyor.
ASELSAN, KULAÇ iskandil
sistemi ile Ay s›n›f› denizalt›lar›n ihtiyac› için aç›lan ve
dünya pazarlar›nda önde gelen yabanc› bir firman›n da
kat›ld›¤› aç›k ihaleyi kazanarak, sistemin dünya çap›nda
rekabet edebilir özelliklerde
oldu¤unu da gösterdi. Halen
bu sözleﬂme kapsam›nda süren 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 kullan›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› platformlar› için ise iki adet 50 kHz
ve iki adet 400 kHz olmak üzere toplam dört adet transdüser ile iki adet “Uzak Gösterge
Birimi” bulunuyor. KULAÇ
Gönderme Alma ve ‹ﬂlemci Birimi ve kullan›c› arayüzü örne¤i ﬁekil 1’de gösterilmiﬂtir.
www.savunmahaber.com
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Derinlik Ölçümü ‹çin
Akustik “KULAÇ”

ASELSAN

KULAÇ Gönderme
Alma ve ‹ﬂlemci Birimi

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› sayesinde, önümüzdeki dönemde, su üstü gemi ve sahil / liman güvenli¤i projelerinde
oluﬂacak ihtiyaçlar ve sistem
isterleri do¤rultusunda, platformun önündeki alan› yüksek 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 olarak karﬂ›lamay› hedefliyor.
ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen aktif sonar sistemleri,
“Gönderme Alma Birimi”,
“Sinyal ‹ﬂleme Birimi”, “Kullan›c› Arayüz Birimi” ve “Transdüser Dizini”nden oluﬂuyor.
Tüm aktif sonar ailesi için kullan›lan ortak sistem mimarisi
ﬁekil 2’de gösterilmiﬂtir.
Akustik sistem geliﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda kazan›lm›ﬂ teknolojiler ve mevcut altyap›lar kullan›larak, algoritma
ve prototip Sinyal ‹ﬂleme Birimi ve Gönderme Alma Birimi
geliﬂtirme çal›ﬂmalar› halen
sürdürülüyor. ASELSAN’›n di¤er sistem geliﬂtirme çal›ﬂmalar› için de alt yap› oluﬂturan bu çal›ﬂmalar, gelecekte,

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

farkl› ihtiyaçlara yönelik sistemlerin süratli ve maliyet etkin ﬂekilde geliﬂtirilmesini
sa¤layacak.
Akustik sistemleri oluﬂturan
önemli alt birimlerden birisi
olan transdüserlere yönelik
çal›ﬂmalarda ise tasar›m ve
geliﬂtirme kabiliyetine ilaveten, kullan›lan seramik malzemelerin de yerli üretim imkânlar›n›n oluﬂturulmas› yönünde çal›ﬂ›lmalar yürütülüyor. Bu konularda ASELSAN,
çeﬂitli üniversiteler ve KOB‹’lerle iﬂ birlikleri yap›yor.

Yeni Nesil
Sonar Teknolojileri
Günümüz su alt› akustik sistemlerinde, “Ping” sinyal
teknolojisine uygun, dar frekans bantl› farkl› modülasyonlarda darbe sinyalleri
kullan›l›yor. Bu tür sinyaller
ile uzun menzil ve yüksek çözünürlük gereksinimlerinin
birlikte karﬂ›lanmas› amac›yla yüksek sinyal enerjisi
kullan›ld›¤›nda; kavitasyon,
ç›nlama (reverberation) seviyesi art›ﬂ› ve transdüser dinamiklerinin fiziksel ve uygulama k›s›tlamalar›na ilaveten, deniz canl›lar› ile
olumsuz etkileﬂim de söz konusu oluyor.
Sonar sistemlerinin çevre ile

ﬁekil 2: Aktif Sonar Sistem Mimarisi

uyumluluk gereksinimleri
nedeniyle ve telekomünikasyon teknolojisindeki geliﬂmelerin 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 yetene¤i bulunaca¤›, “Ping” sinyal teknolojisinde de¤iﬂimlerin etkilerinin yaﬂanaca¤› ve
sonar sinyal düzeylerinin deniz canl›lar› ile etkileﬂimi hususlar›nda de¤iﬂmeler olaca¤› de¤erlendiriliyor. Bu geliﬂmeleri yak›nda takip eden
ASELSAN, gelecekteki sonar
teknolojileri konusunda, B‹LKENT Üniversitesi Akustik ve
Sualt› Teknolojileri Araﬂt›rmalar› Merkezi (BASTA) ile
birlikte, özellikle DSSS
(Direct Sequence Spread
Spectrum) teknolojilerinin su
alt› akustik alan›nda uygulanmas›na yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.
Yeni nesil sonarlar için teknoloji geliﬂtirme çal›ﬂmalar›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 kar›ﬂ›m› en düﬂük düzeye indirgeme, di¤er sistemlerin sinyallerinin oluﬂturdu¤u kar›ﬂ›mdan en az etkilenme ve
özellikleri bilinen sistemlerden yay›nlanan sinyallerden
yararlanma (multistatik çal›ﬂma) hususlar› irdelenmeye devam ediliyor. ASELSAN,
bu geliﬂmelerin fark›nda ve
içinde olarak çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor.
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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.

ir donanman›n muharip unsurlar›n›n, ba¤l›
olduklar› limana ya da
dost ve müttefik ülkelerin limanlar›na mümkün oldu¤unca az ve k›sa ziyaretlerde bulunarak, görev bölgesinde daha çok zaman geçirmesi, kuﬂkusuz taktik ve stratejik bir
avantaj sa¤layacakt›r. Bunu
mümkün k›lacak kuvvet çarpan› ise muharip gemileri seyir s›ras›nda destekleyen ikmal gemileridir.
Navantia, gerek s›v›
(yak›t ve tatl› su gibi)
gerekse kat› (yiyecek ve cephane gibi) maddelerin ikmalini ger-

B

çekleﬂtirebilecek ve bunlar›n
yan›nda di¤er özel gereksinimleri de karﬂ›layacak bir ikmal gemisini tasarlad›, inﬂa
etti ve kullan›c›s› olan ‹spanyol Deniz Kuvvetlerine teslim
etti. Cantabria olarak adland›r›lan A-15 borda numaral› gemi, envantere girdi¤i 2010 y›l›ndan beri, hem ikmal görevlerini hem de insani yard›m ve
do¤al felaketlere müdahale
görevlerini baﬂar› ile yerine
getiriyor.
Cantabria’n›n özel gereksinimleri ﬂöyle s›ralanabilir:
I 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),
I Gece ve gündüz s›v› ve
kat› ikmal görevlerini
yerine getirebilme kabiliyeti,
I KBRN korumas›, bu
kapsamda; geminin çeﬂitli
bölmelerinin s›¤›nak

Naile BAYRAKTAR /
n.bayraktar@savunmahaber.com

96

MSI Dergisi - Ekim 2012

www.milscint.com

olarak belirlenmesi,
KBRN tespit cihazlar›n›n
gemi ile entegre edilmesi,
gemiye y›kama kabiliyeti
ve ar›nd›rma / temizleme
(dekontaminasyon)
birimlerinin eklenmesi,
I Entegre platform yönetim
sistemi,
I Entegre köprü üstü ve
yedek köprü üstü,
I Azalt›lm›ﬂ mürettebat,
I Yüksek görev haz›rl›¤›
ve otonomi.
Cantabria, çeﬂitli müttefik donanmalar taraf›ndan, ikmal gemisi
ihtiyaçlar› kapsam›nda 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 tasarlanan Entegre Platform Yönetim Sistemi (Integrated
Platform
Management
System / IPMS), savaﬂ yönetim sistemi d›ﬂ›nda, gemide bulunan tüm yard›mc›
sistemleri ve makineleri
kontrol edebiliyor. FABA
Systems,
IPMS konusunda önemli
bir tecrübeye
sahip. Firma
taraf›ndan
geliﬂtirilen
IPMS’nin birleﬂenleri ﬂöyle
s›ralanabilir:

Operatör Konsolu: Gözetleme, uyar›lar›n al›nmas› ve
komutlar›n verilmesi gibi iﬂlevleri yerine getirir.
Yerel ‹stasyonlar: Geminin
çeﬂitli yerlerinde bulunan bu
birleﬂenler, bilgi toplama,
kontrol algoritmalar›n›n iﬂletilmesi ve makinelerdeki eyleyicilere komut gönderilmesi gibi iﬂlevleri yerine getirir.
Veri ‹letim A¤›: Bu a¤, ticari
birleﬂenler kullan›larak meydana getirilebilir ve geminin
karakterine uygun olarak
konfigüre edilebilir.
IPMS, da¤›t›k bir yap›ya ve yedekli birimlere sahiptir. Böylece, ar›za ya da muharebe
hasar› gibi durumlarda, sistem iﬂlevini yerine getirmeye
devam edebilir. Tüm operatör
konsollar› ayn› iﬂlevselli¤i taﬂ›r ve hangi operatör konsollar›na yönetim görevleri verilece¤i ayarlanabilir.
IPMS’nin yerine getirdi¤i iﬂlevlerle ilgili ayr›nt›lar ise ﬂöyle s›ralanabilir:

‹zleme ve Uyar› ‹ﬂlevleri:
IPMS; analog ve say›sal bilgi
gösterimi, haberleﬂme ve alg›lay›c› analizi, uyar›lar› ve
e¤ilim grafiklerini gösterme
iﬂlevlerini yerine getirir.
Otonom ‹ﬂlevler: IPMS; manuel, yar› otomatik ve tam
otomatik modlarda çal›ﬂabilir.
Güvenlik ‹ﬂlevleri: Bu iﬂlevler, makine ve cihazlar›n, acil
durumlarda operatör girdisi
beklenmeksizin durdurulmas›n› sa¤lar.
Komut Verme ‹ﬂlevi: Komut
verilerek, platformu, daha
önceden tan›mlanm›ﬂ bir duruma getirecek iﬂlemler dizisi baﬂlat›labilir.
Veri Kay›t ve Saklama ‹ﬂlevi:
IPMS, Veri Kay›t ve Saklama
Birimlerine sahiptir. Bu birimler, ekipmanlarla ilgili
fonksiyonel parametreleri ve
olaylar› kaydeder.
Di¤er: IPMS’in di¤er hizmetleri; seyrüsefer verisi, elektronik posta, video konferans,
video gözetleme, stres ve kararl›l›k hesaplamalar›, çevrim
içi yard›m ve gemi üzerinde
e¤itim sistemi olarak s›ralanabilir.
Tüm Foto¤raflar:

©
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Cantabria’n›n Teknik Özellikleri
Boy
En
Su Çekimi
Deplasman
Tahrik
Elektrik Jeneratörü
Azami Sürat
Harekât Sias›
Mürettebat

www.savunmahaber.com

: 173,9 m
: 23,0 m
: 8,0 m
: 19.500 ton
: 2 x 10.890 kW, 1 adet hatvesi ayarlanabilir pervane
: DDGG 4 x 1270 kW
: 20 knot
: 6000 mil (13 knot süratle)
: 122
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MilSOFT'tan
S›n›f Atlatan
Çözüm:

ÇAVL‹S
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

ürkiye’nin son y›llarda
uygulamakta oldu¤u
milli savunma sanayisinin 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 geliﬂtirilen, NATO taktik veri linklerinden Link 11 ve Link 16 kabiliyetlerini içeren ve GENES‹S
Veri Linkleri Sistemi Modernizasyon Projesi (GVLS-MP)
kapsam›nda Dz.K.K.l›¤›n›n
G s›n›f› f›rkateynlerinde kullan›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›rkateynler aras›nda, gerçek ortamda veri linki iletiﬂimini sa¤l›yor. Bu yetenekleri, liman ve
deniz kabul testlerinde gösterilen ÇAVL‹S, Dz.K.K.l›¤› taraf›ndan kullan›lmaya baﬂland›.
ABD ve müttefikleri taraf›n-

T

dan uzun süredir envanterde
bulundurulan ve kendini muharebe ortam›nda ispat etmiﬂ olan Link 16 taktik veri
linki; farkl› kara, hava ve deniz platformlar› aras›nda veri
al›ﬂveriﬂini sa¤layarak müﬂterek harekât› mümkün k›larken, kat›lan platformlar ve
yer komuta kontrol sistemleri aras›ndaki koordinasyonu
en üst seviyeye ç›kar›yor.
NATO’da, a¤ merkezli savaﬂ
yetene¤ini kazanman›n en
önemli bileﬂeni olarak gösterilen Link 16, geliﬂmiﬂ özellikleri sayesinde, hava ve füze savunmas›n› da destekleyebiliyor. 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 taraf›ndan geliﬂtirilen TVL‹,
TSK’n›n, Link 16’ya yönelik bu
kabiliyeti, herhangi bir k›s›tlama olmaks›z›n, tamamen
milli olarak yurt içinden temin etmesinin önünü aç›yor.

©
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MilSOFT taraf›ndan geliﬂtirilen TVL‹, ayn› zamanda, Türkiye’nin bugüne kadar elde
edemedi¤i bir teknolojiyi de
kazand›rm›ﬂ durumda. Türkiye, daha önceki projelerde, teknoloji transferi ya da
endüstrileﬂme kapsam›nda
dahi temin edemedi¤i, bir
harekât›n baﬂar›s›na do¤rudan etki eden, kuvvet çarpan› olarak da tan›mlanan ve
harekât ortam›n›n “olmazsa
olmaz”› Link 16 TVL‹ ihtiyac›n›, MilSOFT’un milli üretim
kabiliyetleri sayesinde, tamamen milli olarak sahip
oldu.
ÇAVL‹S, Dz.K.K.l›¤›n›n muharip gemilerinin ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (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. 1974
K›br›s Bar›ﬂ Harekât›’nda belirgin bir ﬂekilde ortaya ç›kan, deniz-hava koordinasyon ihtiyac›, böylelikle günümüzde bu amaçla kullan›lan,
en uygun ve vazgeçilmez koordinasyon arac› olan Link 16
ile en üst seviyede karﬂ›lanm›ﬂ oluyor.
Link 16, kar›ﬂt›rmaya dayan›kl›, do¤ru, güvenilir ve en
h›zl› veri transferi yapabilen
link olmas› özelliklerine ek

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.

olarak önemli komuta kontrol fonksiyonlar›n› da içerisinde bar›nd›ran bir sistem
olarak dikkati çekiyor. Bu
özellikleri sayesinde kara,
deniz ve hava unsurlar› ve
linke kat›lan tüm di¤er unsurlar, kendi aralar›nda veri
kayb› olmaks›z›n temas ve
hedef bilgileri, elektronik
harp, istihbarat, uçak kontrol, silah koordinasyon, balistik iz ve resim bilgilerini
otomatik olarak paylaﬂabiliyor; sesli muhabereye gerek
kalmadan, komuta kontrol
mesajlar› sayesinde müﬂterek harekât yapabilir hale
geliyor.

Link 16’n›n getirdi¤i yeni yetenek 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 aktar›labiliyor olmas›, komuta
kontrol ve taktik veri linkleri
modernizasyon projeleri için
çözüm üretilmesini sa¤lad›¤›
gibi, envanterde bulunan
linkler ile yeni linklerin birlikte kullan›m›na kolay geçiﬂ
olana¤› da sunuyor.
Bütün geliﬂtirme süreçleri,
MilSOFT mühendislerinin
eme¤i ile gerçekleﬂtirilen
ÇAVL‹S, ortalama 40 mühendis ile gerçekleﬂtirilen,

yaklaﬂ›k 6 y›ll›k bir çal›ﬂman›n ürünü. Geliﬂtirme, de¤erlendirme ve test faaliyetlerine destek veren
Dz.K.K.l›¤› ve SSM personelinin de katk›lar›yla geliﬂtirilen ÇAVL‹S, ülkemizin
teknolojik birikimi olarak da
görülebilir. MilSOFT yetkilileri, klasik savaﬂlar›n yerini
teknoloji, ürün ve pazar savaﬂlar›n›n ald›¤› günümüzde, Milli Savunma Bakanl›¤›, TSK ve ilgili di¤er kurumlar›n, geliﬂtirilen yeni
ve modern ÇAVL‹S’e sahip
ç›k›p desteklemelerinin,
milli bir vazife oldu¤unu
söylüyorlar.

ÖZEL SAYI

Deniz
Sistemlerine
Yönelik Yenilikçi
Malzemelerin
Adresi:

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Etkileyici Portföy
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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 kullanarak bir sonar domu geliﬂtiren
ve üreten firman›n bu ürünü,
TCG HEYBEL‹ADA (F-511) ve
BÜYÜKADA (F-512) gemilerinde baﬂar› ile hizmet veriyor. Benzer bir projeyi, bu
sefer Engin s›n›f› may›n avlama gemileri için de gerçekleﬂtiren ONUK-BG taraf›ndan geliﬂtirilen ve üretilen
bir adet sonar domu da gereksinimlerine uygun olarak
baﬂar›yla görev yap›yor.
IK-14 Tipi Denizalt› Batarya
Kab› Üretimi projesinde ise
ONUK-BG taraf›ndan geliﬂtirilen, yeni nesil üretim tekno-
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lojisi ve ileri kompozit ham
maddeler sayesinde beklentilerin çok ötesinde performans gösteren 2000 adet batarya kab›, geçti¤imiz günlerde, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (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 üretilmiﬂ, süreklili¤i olan bir ürüne
kavuﬂmuﬂ oldu.
Malzeme konusundaki uzmanl›¤›n› k›sa zamanda herkese gösteren ONUK-BG ayr›ca, Dz.K.K.l›¤›n›n talepleri
do¤rultusunda, ‹talyan Oto
Melara firmas› ile koordineli
olarak, K›l›ç s›n›f› hücumbotlar›n k›ç toplar›nda kronik
hale gelen kaporta kenar›
çatlak problemini özgün ve

©

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›.
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ONUK-BG

ONUK-BG ve Oto Melara iﬂ birli¤iyle geliﬂtirilecek RKA’s› düﬂük kupolalar,
tek ve çift namlulu 40 mm toplarda kullan›lacak.

baﬂar›l› bir teknik çözümle
ortadan kald›ran onar›m faaliyetlerini 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 kabiliyetlerini bilen ve çal›ﬂmalar›n›
yak›ndan takip eden Oto Melara firmas›, tek ve çift namlulu 40 mm toplar›n›n modernizasyonu çal›ﬂmalar› kapsam›nda, ONUK-BG ile yeni nesil ve düﬂük radar kesit alan›
(RKA)’na sahip top muhafazas› (top kupolas›) geliﬂtirmek
ve üretmek konusunda iﬂ birli¤i yapma karar› ald›. Bu kapsamda, 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 ihtiyaçlar› için yeni nesil top
muhafazalar›n› birlikte geliﬂtirecekler. Üretim sürecinin
ONUK-BG taraf›ndan Türkiye’de yap›laca¤› çal›ﬂma kapsam›nda, seri üretim faaliyetlerinin ise 2013 y›l›n›n ilk çeyre¤i içinde baﬂlamas› hedefleniyor.
Yeni nesil RKA’s› düﬂük top
muhafazalar›n›n tasar›m›nda
esas al›nan temel kriterlerden biri, ilave herhangi bir
kapsaml› tedbir gerekmeksizin, yeni nesil muhafazalar›n,
yuvarlak dom ﬂeklindeki eski
tip muhafazalar›n yerine kolayl›kla monte edilebilmesi.
www.milscint.com

ONUK-BG
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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› geliﬂtirilmesi ve tedariki sözleﬂmesi ile bu tan›t›m ve pazarlama
faaliyetlerinin ilk meyvesini
de ald›.
ONUK-BG ayr›ca, müttefik ülke donanmalar›n›n sonar domu ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› için yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›
kapsam›nda, müttefik ülkelerin baﬂl›ca savunma sistemi
tedarikçilerinden gelen talepler üzerine, bu tedarikçi firmalarla görüﬂmelere baﬂlad›.
Bu çerçevede, 2013 y›l› içerisinde, ihracata yönelik sonar
domu tasar›m› ve seri üretimi
faaliyetleri, ONUK-BG’nin faaliyet program› içine al›nd›.
Dz.K.K.l›¤›n›n ihtiyaçlar› için
baﬂlat›lan IK-14 Tipi Denizalt› Batarya Kaplar› Üretimi
projesinde meydana gelen

memnuniyet verici geliﬂmeler, ONUK-BG’yi, bu konuda
yurt d›ﬂ›na ihracat yapma imkanlar›n›n araﬂt›r›lmas›na da
yöneltti. Baﬂlang›ç aﬂamas›ndaki bu araﬂt›rma çal›ﬂmalar›, 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 kolayl›kla pazar bulabilece¤ini
ve kabul görece¤ini gösteriyor. Yeni nesil ve esnek özellikteki üretim teknolojisi sayesinde, mevcut batarya
kaplar› üretim operasyonunun, Yeni Tip Denizalt› gibi di¤er projelerdeki ihtiyaçlar›
da karﬂ›layabilecek ﬂekilde
geliﬂtirilmesi mümkün.
ONUK-BG, kuruluﬂundan bu
yana, yeni nesil fiber takviyeli polimer (FTP) kompozit
malzeme tasar›m, uygulama
ve üretim teknolojileri ile bu
malzemelerin kullan›m alan›

buldu¤u, tasar›mda ve üretimde yüksek teknoloji gerektiren, su alt› akusti¤i uygulamalar› ve RKA azalt›lmas› uygulamalar› için, çeﬂitli laboratuvar ölçüm sistemlerinin de yer ald›¤› alt
yap› yat›r›mlar› yapm›ﬂ durumda. Teknoloji a¤›rl›kl› rekabetin fazlas›yla öne ç›kt›¤›
savunma sanayisinde, Ar-Ge
faaliyetlerinin hayati öneme
sahip oldu¤unun bilinci ile
ONUK-BG, malzeme mühendisli¤i konusunda yapt›¤› çal›ﬂmalar›na derinlik kazand›rabilmek amac›yla yine kendi
bünyesinde, ihtiyaca yönelik
en yeni teknolojileri içinde
bar›nd›ran, bir malzeme laboratuvar› kurulmas› konusunda da çal›ﬂmalara baﬂlad›. 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, rekabetçi bir teknolojik üstünlük elde
edebilmek ve bu üstünlü¤ü
koruyabilmek için insan kaynaklar›na veriyor. Bu do¤rultuda tasar›m, mühendislik ve
uygulama kadrosunu, ekibine
kat›lan yeni üyeleriyle güçlendiren ONUK-BG, temel tasar›m ve mühendislik platformu 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 kuruluﬂlar› ile ortak çal›ﬂmalar
da yürütüyor.
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M‹LGEM için tasarlanan ve üretilen sonar domu
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Yeni nesil top muhafazalar›,
eski tip muhafazalara k›yasla
dikkate de¤er özellikleriyle,
güncel ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› ve mevcut top sistemlerinin kolayl›kla modernize
edilebilmesi bak›m›ndan öne
ç›k›yor. Bu dikkate de¤er
özellikler ise ﬂöyle s›ralanabilir:
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.

©

©

ONUK-BG

ONUK-BG taraf›ndan tasarlanan
ve üretilen denizalt› batarya kaplar›
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YDS

ÖZEL SAYI

Denizcilerin Rahat› ve
Güvenli¤i YDS Güvencesinde
102

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
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 bahsedeMSI Dergisi - Ekim 2012

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 özellikler, tercih aﬂamas›nda mutlaka göz
önünde tutulmal›.
www.milscint.com

Bunlardan birincisi, ana tercih nedenlerinden de biri olarak göz önünde bulundurulmas› gereken, iletkenlik. Vücuttaki
statik elektrik, kiﬂi metal bir yüzeye dokundu¤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 büyük olumsuz geliﬂmelere yol açabilir.
‹letken ayakkab›lar, vücuttaki statik elektri¤in yere aktar›lmas›n› sa¤lad›¤› için,
k›v›lc›m oluﬂma riskini en aza indirger.
Bu nedenle gemilerdeki personel, iletken 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 gerçekleﬂebiliyor. Dolay›s›yla burun bölgesindeki koruma, sözü geçen riskleri engellemesi 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 uygulanan testlerden geçenlere verilen SRC
kodu, kaygan yüzeylerde en yüksek kayma direncini ifade ediyor.
Dördüncü özellik, YDS’nin dünyada öncülü¤ünü yapt›¤› bir konu. Piyasadaki
iletken botlar, tek yo¤unluklu volkanize
kauçuk tabana sahip. Oldukça rahats›zl›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, nefes 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 nefes alabilirlik özelli¤i sayesinde, teri d›ﬂar› atabilme kabiliyetine de sahip olmal›. Bununla beraber, deri suyla temas
ettikten sonra deforme olmamal›. Aksi
halde deri k›r›l›yor, çatl›yor; derinin ömrü azal›yor.
www.savunmahaber.com

Özetle, YDS’nin üretti¤i DDR tabanl› iletken 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 Kuvvetleri 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. Bununla 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› modellere 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 ediyordu. Yaklaﬂ›k 5 y›l kadar önce, ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤› için yapt›¤›m›z
Ar-Ge çal›ﬂmas› ile çift yo¤unluklu
kauçuk tabanl› modele geçtiler ve halen
kullanmaktalar.

Naile BAYRAKTAR: Türkiye ve
‹ngiltere’nin kulland›¤› botlar
ayn› m›?

Okan ULAﬁ: ‹ngilizler, bilek kemi¤ine
kadar olan yükseklikteki botu tercih ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri için ayn› tasar›m ve özellikleri koruyup, konç yüksekli¤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 etmiﬂ donanmalar, sadece iletken bot ve
ayakkab› kullan›yorlar. Örne¤in ‹ngiliz
Kraliyet Donanmas›, yaﬂad›klar› tecrübelerden 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 kullanarak üretti¤imiz ürünleri, iletken bir iﬂ
güvenli¤i ayakkab›s› olarak verdi¤imiz
kullan›c› firmalar da var. Patlay›c› madde 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?
Naile BAYRAKTAR: Peki ‹ngiliz Kraliyet
Donanmas›, nas›l bir memnuniyetsizlik
yaﬂad› da DDR tabanl› iletken botlara
geçiﬂ yapt›?

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

Okan ULAﬁ: Asl›nda bir memnuniyetsizlikleri yoktu; çünkü bu tarz bir teknolojiden haberleri yoktu. Kafalar›ndaki ﬂablon, iletken botlar›n sadece tek yo¤unluklu kauçuktan olabilece¤i yönündeydi
ve o botun da mevcut teknolojiler kapsam›nda en iyisi oldu¤unu düﬂünüyorlard›. Biz de ilgili kiﬂilerle temas kurup
numunelerimizi gönderdik. Ard›ndan,
numunelerden çok memnun kal›p YDS
ürününe geçtiler.

Naile BAYRAKTAR: Bu ayakkab›
ve botlar›n kullan›m ömrü ne kadar?
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Okan ULAﬁ: Operasyonel ﬂartlara göre; en az 1 y›l çok rahatl›kla kullan›labilir. Raf ömrü olarak da DDR faktörü
nedeniyle en az 10 seneyi garanti edebiliyoruz.
Naile BAYRAKTAR: Peki, ürünün
kullan›m›na dair geri bildirimler
hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?
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Okan ULAﬁ: Kullananlar gayet memnunlar. 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 iletiﬂim ile tüm dünya donanmalar›na rahatl›kla satabiliriz. Tamamen yerli sermaye ve yerli katma de¤er sayesinde
üretilen bu ürün ile donanmalar›n›n yaratt›¤› pazar› düﬂününce, oldukça yüksek 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¤erlendirerek botun kullan›laca¤› ortamdaki ihtiyaçlar› özenle saptay›p, o koﬂullara uygun 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 beraber, 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 kalite testleri yapmam›z, etkin tedarik
zinciri yönetimi ve düzenli Ar-Ge yat›r›mlar›m›z sayesindedir ki; ﬂu anda Avrupa’n›n en büyük asker ve polis botu
üreticisiyiz.

