ÖZEL HABER

YALTES
Yeni Çözümlerini
Savunma Sanayimizle
Paylaﬂt›
Deniz platformlar›na yönelik milli komuta kontrol ve platform yönetim çözümleri
sunan YALTES, 9 Aral›k’ta, entegre köprü üstü ve dinamik mevkilendirme sistemi
çözümleri ile karar destek sistemi konsept çal›ﬂmas› tan›t›mlar›n› gerçekleﬂtirdi¤i
“Askeri Gemilerde Entegre Platform Kontrol ve Köprü Üstü Sistemleri” konulu bir
endüstri günü düzenledi. YALTES’in ‹stanbul Kurtköy’deki tesislerinde gerçekleﬂen
endüstri gününe Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n çeﬂitli birimlerinden, Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤›ndan, Tuzla bölgesindeki tersanelerden ve sektörün önde gelen
Sait Can ﬁARDA⁄ / scsardag@savunmahaber.com
firmalar›ndan temsilciler kat›ld›.
ntregre platform kontrol ve izleme sistemi
yaz›l›m›n›n çeﬂitli birimlerinin bulundu¤u çok
maksatl› operatör iﬂ istasyonlar› / ekranlar›, ana tahrik
kontrol panelleri, dümen sistemi, seyir radar› ekran› ve
di¤er al›c› sistemlerine sahip
olan M‹LGEM entegre köprü
üstü sisteminin tan›t›ld›¤› bu
önemli günde, Yeni Tip Karakol Botu (YTKB)’nin makine
kontrol odas› konsollar› üzerinde entegre platform kontrol ve köprü üstü sistem çözümleri de detayl› bir ﬂekilde
kat›l›mc›lara aktar›ld›. Ayr›ca
yeni geliﬂtirilmekte olan ve
seyir amaçl› tüm fonksiyonlar›n say›sal olarak sergilendi¤i say›sal köprü üstü ve dinamik mevkilendirme (DP)
sistemi gösterimi de MOAC
konsolu üzerinde gerçekleﬂtirildi.
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Etkinlikte söz alan ilk isim,
YALTES Genel Müdürü Kemal Kumcu oldu. Firman›n
ve projelerin mevcut durumu
ile gelece¤i hakk›nda kat›l›mc›lar› k›saca bilgilendiren
Kumcu; YALTES’in 2’nci katman bir savunma sanayisi
ﬂirketi oldu¤unu söyledi ve
ard›ndan da savunma sanayimize daha yeni ürünler sunabilmek için ana entegratör
firma ve tersanelerle yap›lacak olan ortak çal›ﬂmalar›n
önemine de¤indi. Düzenlenen endüstri gününün en
önemli amac›n›n geliﬂtirdikleri entegre platform kontrol
ve izleme sistemleri (EPK‹S)
ile köprü üstü sistemlerinin
tan›t›m› oldu¤unu söyleyen
Kumcu, etkinli¤in bir di¤er
amac›n›n da YALTES’in önümüzdeki dönemlerde neler
baﬂarabilece¤ini göstermek
oldu¤unu belirtti.
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YALTES
Genel Müdürü
Kemal Kumcu

Kemal Kumcu’nun ard›ndan
söz alan YALTES ‹ﬂ Geliﬂtirme ve Teklifler Müdürü Reha
Baﬂatl›, genel olarak ﬂirketin
kabiliyetleri ve hâlihaz›rda
üzerinde çal›ﬂt›klar› projelerden bahsettikten sonra,
devam eden ve teklif aﬂamas›ndaki projelerle ilgili olarak
kat›l›mc›lara bilgi verdi. Reha
Baﬂatl›’dan sonra kürsüyü
devralan Proje Müdürü Bü-

lent Hamzao¤lu ise EPK‹S ve
köprü üstü sistemleri hakk›nda detayl› bir sunum yapt›. Karar destek sisteminin
iﬂlevi ve önemi hakk›nda
önemli bilgiler veren Proje
Yöneticisi Betülhan Kahraman’›n gerçekleﬂtirdi¤i Karar Destek Sistemi Konsepti
sunumu ise endüstri günü
çerçevesinde tan›t›m› yap›lan
son YALTES çal›ﬂmas› oldu.
www.milscint.com

YALTES’in
Hedefleri Büyük
Deniz Savaﬂ Yönetim Sistemi
(SYS)’ler, gemi entegre platform kontrol ve izleme sistemleri ve köprü üstü sistemleri gibi konularda özgün
çözümler üreten YALTES,
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi ﬂirketlerinden biri olma yolunda emin
ad›mlarla ilerliyor. Savunma
sanayimize milli katk›lar sa¤layan firman›n tamamlad›¤›
ve hâlihaz›rda devam eden
projelerden baz›lar› ﬂöyle:
I GENES‹S G-S›n›f›
F›rkateyn SYS
Modernizasyonu
I Uzun Ufuk Füzyon
Merkezi ve Sistem
Entegrasyonu
I M‹LGEM SYS Donan›m
ve Yaz›l›m›
I M‹LGEM EPK‹S Donan›m
ve Yaz›l›m›
I YTKB Makine Kontrol
ve Gözetleme Sistemi
YALTES, hâlihaz›rda dahil oldu¤u bu projelerin yan› s›ra
teklif aﬂamas›ndaki birçok
projeye de kat›larak yeteneklerini sergilemek istiyor.
YALTES, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan
muharip platformlara 3 boyutlu radar entegrasyonu ve
M‹LGEM’in 2’nci gemisi için
SYS ve EPK‹S projeleri baﬂta
olmak üzere Amfibi Gemi,
Denizalt› Kurtarma Gemisi
(MOSHIP), Kurtarma Yedekleme Gemisi (RATSHIP) ve
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü¤ünün Sismik
Araﬂt›rma Gemisi gibi birçok
projede yer alabilmek için
çal›ﬂmalara devam ediyor.

Çözüm
Entegrasyonda
Endüstri gününde tan›t›lan
ilk sistem olan EPK‹S, savaﬂ
gemilerinde, personele süratli ve güvenilir operasyon
kabiliyeti kazand›rmak, platform yönetimini basitleﬂtirmek, personel say›s›n› azaltmak ve reaksiyon süresini
düﬂürmek amac›yla geliﬂtirildi. Savunma sanayimizde fawww.savunmahaber.com

‹ﬂ Geliﬂtirme
ve Teklifler Müdürü
Reha Baﬂatl›

aliyet gösteren firmalar›m›zla iﬂ birli¤i içerisinde geliﬂtirilen sistem, MCR, network kabinet, yerel iﬂlemci birimler
ve hasar kontrol konsollar›
ile haz›r ticari ürün donan›m›
ve yaz›l›mlarla donat›ld›. Süpervizyon seviyesinde kontrol
ve izleme kabiliyeti sayesinde
tüm geminin tek bir merkezden izlenmesine imkân veren EPK‹S, elektrikli güç yönetim sistemiyle de nokta
transferi, güç saklama, yük
da¤›t›m gibi avantajlar sunuyor. E¤itimin daha üst seviyede icra edilebilmesi için senaryo haz›rlama, görevlerin
icras›n›n kontrolü, e¤itim de¤erlendirmesi ile personel
performans› ve e¤itim raporlar› haz›rlanmas› gibi iﬂlemlerin gemi üzerinde gerçekleﬂtirilebilmesini de olanakl›
hale getiren sistem, statik ve
dinamik kontrol listeleri,
sensör verileri ve genel yerleﬂim plan› gibi bilgiler sa¤layan yang›n ve yara savunma
kontrol sistemini de içeriyor.
Otomatik sintine tahliyesi,
otomatik yak›t transfer, kap› /
kaporta kontrolü gibi konulardan sorumlu yard›mc› sistem otomasyonu, sabit / hareketli kameralardan oluﬂan
ve iﬂ istasyonlar›na eriﬂimi
sa¤layan kapal› devre televizyon sistemi (CCTV), hasarl›
stabilite hesab›, hasars›z stabilite hesab› ile ana tahrik
kontrol ve cihaz durumu izleme sistemi EPK‹S’i oluﬂturan
di¤er alt sistemler olarak göze çarp›yor.
Etkinlik kapsam›nda tan›t›m›
yap›lan 2’nci sistem olan ve

Proje Yöneticisi
Betülhan Kahraman

birçok iﬂlevi yerine getirebilen çok fonksiyonlu iﬂ istasyonlar› ile donat›lan say›sal
köprü üstü sistemi, kullan›m
kolayl›¤› ve personel tasarrufu sa¤l›yor. Sensörleri yedekli a¤ üzerinden seyir sunucular›na ba¤layan sistem, sensörlerden elde edilen verileri
ayn› anda görüntüleyebiliyor.
Say›sal köprü üstü sistemi,
sahip oldu¤u dinamik konumland›rma sisteminin yan›
s›ra otopilotu, ARPA radar›,
CCTV sistemi ve elektronik
harita ve görüntüleme sistemiyle de dikkat çekiyor.

Karar Destek Sistemi
Alternatif Çözümler
Sunacak
Endüstri günü çerçevesinde
YALTES taraf›ndan tan›t›lan
son çal›ﬂma, karar destek
sistemi konsepti oldu. Bu sayede savaﬂ yönetim sistemi
ile platform kontrol ve izleme
sistemi aras›ndaki bilgi ak›ﬂ›
sa¤lanacak, böylece beklenmedik durumlarda birbirine
ba¤l› sistemlerden gelen bilgiler birlikte de¤erlendirilerek alternatif savaﬂ senaryo-

lar› üretilebilecek. Bu konsept kapsam›nda üretilecek
çözüm sayesinde, geminin
hasar almas› durumunda,
geminin durumu ve muharebe sistemlerinin elveriﬂlili¤i
de göz önüne al›narak uygulanabilecek muhtemel hareket tarzlar› konusunda komuta makamlar›na alternatif
çözümler sunulabilecek. Bu
çal›ﬂma ba¤lam›nda ayr›ca,
geminin yerine getirece¤i görevlere ba¤l› olarak karﬂ›laﬂabilece¤i denize adam düﬂmesi, yang›n ve torpido karﬂ›
tedbirleri gibi acil durumlar
için de çeﬂitli harekât yöntemleri sa¤lanabilecek.
YALTES’in ard›ndan, firman›n
çeﬂitli projelerde iﬂ birli¤i
yapt›¤› Hollandal› IMTECH
firmas› da kabiliyetleri ve
LPD tasar›mlar›n› sergiledikleri sunumlar›yla endüstri
gününe renk katt›. Düzenlenen endüstri günü ile kat›l›mc›lar› kabiliyetlerinin eriﬂti¤i
seviye hakk›nda bilgilendiren
YALTES, görev alaca¤› yeni
projelerle bu kabiliyetlerini
daha üst seviyelere taﬂ›yaca¤›n›n da sinyallerini verdi.
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Proje Müdürü
Bülent Hamzao¤lu
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