ASELSAN
Deniz Sistemleri Semineri'nde
Seminerde, ASELSAN'ın Deniz
Sistemleri faaliyet alanındaki yaklaşımları
ve hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Türk Savunma Sanayi temsilcilerine
aktarıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın
himayesinde düzenlenen ve ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde İcra
edilen 2nci Deniz Sistemleri Semineri
ASELSAN tarafından ana sponsor
olarak desteklendi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad
BAYAR'ın açılış konuşması ile
başlayan seminerde deniz
platformlarında yer alan sistemlerle
ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı
firmaların yaklaşımları sunuldu.
Tedarikçi - Üniversite - Araştırma
Kurumu - Yurt İçi ve Yurt Dışı Firma
temsilcileri arasında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.

Deniz sistemleriyle ilgili ASELSAN
faaliyetleri;
" ... Günümüzde, ASELSAN tarafından
yürütülen diğer savunma sistemi
geliştirme ve üretim faaliyetlerinde
kazanılan alt yapı ve bilgi birikimleri ile
Türk Deniz Kuvvetlerine özgün sistemler
sağlanabilecek seviyeye gelinmiştir.
Türk Deniz Kuvvetlerinin de yurtiçi
imkanlardan daha fazla yararlanılması
konusunda SSM.lığı ile birlikte başlattığı
çalışmaların sağladığı ivmenin gücüyle,
ASELSAN bünyesinde başlatılan milli
deniz sistemleri atağı artan bir hızla
sürdürülmeye devam edilmektedir ... "
şeklinde ifade edildi.
Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerle ilgili
olarak; başta MİLGEM korveti olmak
üzere, Sahil GüvenlikArama Kurtarma
Gemisi, Yeni Tip Karakol Botu, Havadan
Bağımsız Denizaltılar, AY Sınıfı Denizaltı

Modernizasyonu gibi gemi inşa
programlarında savaş sistem
entegratörlüğü görevinde özellikle;
- Muhabere sistemleri,
- Elektro-optik sistemler,
- Seyrüsefer sistemleri,
- Radar Sistemleri ile
- Silah Sistemleri gibi
ASELSAN uzmanlık alanlarındaki
ürünlerin deniz platformlarına
uyarlanması ve Türkiye'ye akustik sistem
teknolojileri kazandırılması çalışmaları
yer verildiği ifade edildi.
Açılış konuşmalarının ardından
sürdürülen oturumlarda ASELSAN'ın
"Deniz Haberleşme Teknolojileri",
"İnsansız Deniz Araçları için Otonomi
Geliştirme Çalışmaları", "Deniz
Platformlarında Elektronik Harp
Sistemleri ve ilgili Teknolojiler", "Sensör
Teknolojilerindeki Gelişmeler; Deniz
Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri, Deniz
Elektro-Optik Sistemleri, Sualtı Akustiği
Teknolojileri ve Uygulamaları" konulu
sunumları gerçekleştirildi.

Bu seminerde ASELSAN, Deniz
Sistemleri faaliyet alanına yönelik mevcut
olan yeteneklerini ve bu alanda yürüttüğü
faaliyetleri seminere katılanlarla paylaşma
fırsatı buldu. Seminer, deniz sistemleri
konusunda yurtiçinde sinerji
yaratılabilrnesine zemin sağlama
açısından son derece faydalı olarak
değerlendirildi.
Türkiye'de "Deniz Sistemleri" konusunda
ikinci kez gerçekleştirilen bu seminer1e
ilgili olarak tüm katılımcılar, bu tür
faaliyetlerin Üniversite, Araştırma
Kurumları ve özellikle Türk Endüstrisinin
deniz sistemlerine ilgisini arttırma
yönünde katkısı sağlayacağına hem fikir
oldu.
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