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A selsan ile Şubat 2012’de  
imzaladığımız OMTAS  
RF Veri Bağı Birimi 

Tasarım ve Geliştirme Projesi, 
OMTAS füze sisteminin RF 
Veri Bağı tasarımını, geliştiril-
mesini ve üretimini kapsamak-
tadır. Projenin önceden baş-
layan takvimini aksatmamak 
için sözleşme imzasından önce 
çalışmalarımıza başladık.

Önceki yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Malezya/Kuala  

Lumpur’da düzenlenen DSA 2012  
Uluslararası Asya Savunma Fu-
arı ile Doha/Katar’da düzenle-
nen Uluslararası Denizcilik Sa-
vunma Fuarına katıldık. Her iki 
standımızda da Deniz Kuvvetleri-
ne yönelik ürünlerimiz sergilendi.

>>2 >>3

OMTAS 
Veri Bağı

Meteksan DSA ve 
DIMDEX 2012’de 
Deniz Sistemlerine 
odaklandı...

Ziyaretin ikinci aşamasında elektronik 
laboratuvarımıza geçildi. Haberleşme Sis-
temleri Program Direktörü Cem Şıvgın ka-
lifikasyon çalışmaları tamamlanmak üzere 
olan UMTAS RF Veri bağı birimi ile ilgili 
bilgi aktardı. Şıvgın, Sayın Bakanımıza ve  
Müsteşarımıza mühimmat veri bağı pro-
jelerinde kazanılan teknoloji, alt yapı ve 
geliştirilen ürünlerin özelliklerini açıkladı. 
Ardından RF Veri bağı birimi kullanıla-
rak, canlı video aktarımı demostrasyonu ile 
MİLDAR Milimetre Dalga Radar demons-
trasyonu yapıldı. 

Programın son aşamasında Genel Müdü-
rümüz Murat Erciyes, şirketimizin yapısı, 
yönetim anlayışımız, sektöre bakışımız, 
faaliyet alanlarımız ve ziyaret sırasında 
gösterilemeyen diğer projelerimiz hakkında 
verdiği özet brifing ile programlar bazında 
hedef ve beklentilerimizi Sayın Bakanımı-
za arz etti.  Ziyaret Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Abdullah Atalar’ın Millî Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz’a plaket takdimi ile 
son buldu.

Daha fazla bilgi için: 
info@meteksan.com

Millî Savunma Bakanımız İsmet 
Yılmaz, 25 Nisan 2012 tari-
hinde Şirketimizi ziyaret ede-
rek tesislerimizi gezdi.  

Ziyarette ilk olarak SSM’nin Mükemmeli-
yet Merkezi anlayışı kapsamında faaliyet 
gösteren Sualtı Akustik Laboratuvarımız 
gezildi. Mühendislik Genel Müdür Yardım-
cımız Selçuk Alparslan, sualtı akustik tasa-
rım, analiz, geliştirme, üretim ve test altya-
pımız, devam etmekte olan projelerimiz ve 
Meteksan Savunma test ve kalibrasyon alt-
yapıları hakkında bilgi verdi. Ayrıca SSM 
koordinesinde yürütülen sanayileştirme ça-
lışmaları kapsamında ürettiğimiz, Fabrika 

Kabul Testlerini (FAT) tamamladığımız ve 
MİLGEM 2’nci gemisi TCG BÜYÜKADA 
(F-512)’ya monte edilen Millî Sonar Deniz 
Birimi üretim ve test faaliyetleri ile birim 
transdüser elemanı yapısı hakkında açık-
lamalarda bulundu. Bunun yanında devam 
etmekte olan Millî Piezoelektrik Seramik 
Geliştirme (MİDAS) Projesi çalışmaları ve 
bu kapsamda millî olarak geliştirilen kim-
yasal kompozisyon  ile üretilen yerli piezo-
elektrik seramikler tanıtıldı. Sualtı Akustik 
Sistemleri Programı çerçevesinde yürüt-
tüğümüz diğer bazı faaliyetler ise basına 
kapalı ve sınırlı katılımla Millî Savunma 
Bakanımız İsmet Yılmaz’a aktarıldı. 

Millî Savunma Bakanımız
Meteksan’da

METEKSAN SAVUNMA SANAYİİ A.Ş. ÜÇ AYLIK YAYINIDIR. 
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MİLGEM Savaş Sistemi 
Tedariki Proje-

sinde Meteksan Savunma’nın ürettiği Millî 
Sonar Deniz Birimi (MSDB) Sistemi testleri 
tamamlanarak Aselsan’a ve Dz.K.K. İstan-
bul Tersanesi Komutanlığına teslim edildi.

Meteksan, 2009 yılında SSM tarafından 
Millî Sonar Deniz Biriminin sanayileştiril-
mesi için “Sualtı Akustiği Mükemmeliyet 
Merkezi” yaklaşımı ile görevlendirilmişti. 
Bu tarihten itibaren tasarıma hakim olma, 
prototip üretim, seri üretime aktarma, seri 
üretim, üretim doğrulama testleri, transdü-
ser sertifikasyon testleri, transdüser eleman 
kabul testleri (Eleman FAT), dizine enteg-
rasyon, dizin kabul testleri (Dizin FAT), 
karkasa entegresyon ve nihayetinde Fab-
rika Kabul Testleri sonrası komple sistem 
teslimini, geminin denize iniş takvimini 
olumsuz etkilemeyecek şekilde tamamlamış 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Müşterimizin, tedarik ve kullanıcı makam-
ların aktif katılım sağladığı FAT testleri  
8 gün gibi bir süre içerisinde başarı ile ta-
mamlandı. FAT Testlerinin fiziksel ve bo-
yutsal olanları ile uygunluk belgelerinin in-
celenmeleri Şirketimiz tesislerinde, akustik 
testler Şirketimize ait Bilkent Açık-Su Test 
ve Kalibrasyon Tesisi’nde; basınç altında 
sızdırmazlık testleri ise Gölcük Tersanesi 
Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. Takvi-
me yetişebilmek üzere zaman zaman aynı 
anda üç ayrı ortamda devam eden test ve 
doğrulama faaliyetlerimize özveri ile katı-
larak bize destek olan Müşterimiz, Tedarik 
Makamımız ve Kullanıcı Makamımız tem-
silcilerine teşekkür ediyoruz.

30 Mart 2012 tarihinde, Dz.K.K. İstanbul 
Tersanesi Komutanlığına teslim edildikten 
sonra Çalışmaya Hazırlık (STW – Setting 
To Work) Testleri de başarı ile tamamla-
nan MSDB Sistemi göreve hazırdır.

Daha fazla bilgi için:
Hasan Çitçi

hcitci@meteksan.com
T: 0 312 266-1520/321

Millî Sonar Deniz Birimi MİLGEM
2. Gemisi TCG-Büyükada’ya Teslim Edildi

Aselsan ile Şubat 2012’de imzala-
dığımız OMTAS RF Veri Bağı Bi-
rimi Tasarım ve Geliştirme Proje-

si, OMTAS füze sisteminin RF Veri Bağı 
tasarımını, geliştirilmesini ve üretimini 
kapsamaktadır. Projenin önceden başla-
yan takvimini aksatmamak için sözleşme 
imzasından önce çalışmalarımıza başla-
dık. Bu samimi yaklaşım ile projenin ilk 
teslimatını, sözleşme tarihinden bir hafta 
sonra yapabilmiş olmaktan mutluyuz.

RF Veri Bağı sistemi (RF-VBB) personel 
fırlatma sisteminden atılan orta menzilli 
bir tanksavar füzesine ait olup, füzenin 
uçuşu sırasında füzede yer alan görün-
tüleyici özellikte bir arayıcının oluştur-
duğu görüntünün ve füzenin uçuşu sı-
rasında elde edilen bazı parametrelerin 
yakın gerçek zamanlı olarak kullanıcı 
personele iletilmesi, kullanıcının bu gö-
rüntü üzerinde yaptığı işaretleme/kilitle-
me ve hedef bilgisi güncelleme gibi çeşitli 
işlemlere ilişkin bilgilerin füzeye geri ile-

tilebilmesi amaçlı çift yönlü, eş zamanlı 
sayısal veri iletişimi sağlayabilecektir.  
Geliştirilen sistem sayesinde füze üstün-
de fırlatma sistemi (Lançer/Atış Kontrol 
Ünitesi) üzerinde Elektronik Harbe Kar-
şı Korumalı Alıcı-Verici Birimleri tümle-
şik bir sistemde oluşturulmuş olacak.

Daha fazla bilgi için:
Cem Şıvgın

csivgin@meteksan.com
T: 0312 266 1520/212

SSM    tarafından TÜBİTAK-MAM’a prototip 
üretimi yaptırılan MİLGEM Millî Sonar 

Deniz Biriminin sanayileştirilmesine yönelik ihaleyi 
Meteksan kazanmıştır. “Wet-End “olarak bilinen 
MİLGEM Millî Sonar Deniz Biriminin üretiminde 
karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, sorumluluğumu-
zun bilincinde olarak 16 ay içinde tasarıma hakim 
olma, prototip üretim, tasarım doğrulama, seri üre-
time aktarma, seri üretim, üretim doğrulama, birim 
eleman testleri, dizin entegrasyon ve testleri, karkasa 
entegresyon ve Fabrika Kabul Testleri onayı sonra-
sı komple sistem teslimini, geminin planlı denize iniş 

takvimini olumsuz etkilemeyecek şekilde tamamlamış 
olmanın gururunu yaşamaktayız. 

“Uyum-şekil-işlev” olarak ilk gemi sistemi ile bire-
bir değiştirilebilir olduğu Şirketimiz garantisi altın-
da olan transdüserlerin üretiminde kullanılan pie-
zoelektrik seramikler yurtdışı üreticilerden tedarik 
edilmiş olmasına rağmen; SSM ile yürüttüğümüz Millî 
Piezoelektrik Seramik Geliştirilmesi-MİDAS Proje-
si kapsamında geliştirilen bu seramiklerin mateakip 
MİLGEM gemileri Deniz Birimleri için yurtiçinde üre-
tilmesi mümkün olacaktır.  

Millî Sonar Deniz Birimi’nin, Gemi İçi Birimi’ne en-
tegrasyonunda kullanılan ve yurt içinden temin edi-

lemeyen bazı kablolar, kimyasal malzemeler ve sarf 
malzemeleri haricinde yurtdışı malzeme ve tedarikçi 
kullanılmamıştır. Transdüser üretim, test ve enteg-
rasyon faaliyetleri tamamen millî imkanlarla ve yerli 
tedarikçileri ile Meteksan Savunma tarafından yapıl-
mıştır. 

Bu gerçekleri ve gelişmeleri, söz konusu sistemin Ana 
Entegratörü, Tedarik Makamı ve Son Kullanıcısı ile 
tüm şeffaflığıyla paylaşmaktayız. Bilgi eksikliğinden 
kaynaklanabilecek yanlış anlamalara sebebiyet ver-
memesi maksadıyla sektörümüzün ve kamuoyunun 
bilgisini saygı ile arz ederiz.

info@meteksan.comK
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Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ma-
lezya/Kuala Lumpur’da düzenlenen DSA 
2012 Uluslararası Asya Savunma Fuarı 
ile Doha/Katar’da düzenlenen Uluslararası 
Denizcilik Savunma Fuarına katıldık. Her 
iki standımızda da Deniz Kuvvetlerine yö-
nelik ürünlerimiz sergilendi. Sergilediğimiz 
ürünlerden biri Mayıs 2009’da imzalanan 
sözleşme ile Dz.K.K.lığı için Yangın ve Yara 
Savunma Eğitim Simülatörü Projesi kap-
samında geliştirilen Yara Savunma Eğitim 
Simülatörü’nün hareketli bir modeli diğe-
ride yazılım ağırlıklı, stratejik ve operatif 
seviyede bir harp oyunu/tatbikat simülas-
yonu olan Deniz Harp Oyunu Simülatörü 
Projemiz [DEHOS]idi. Yara Savunma Eği-
tim Simülatöründen elde edilen kazanımlar 
ile Umman’da girdiğimiz ihalede Malezya 
firması ile yarışmış olmamızdan, özellik-
le DSA fuarında, sergilediğimiz hareketli 
model oldukça ilgi gördü. Ürünlerimizin 

NAWAS ve DCS isimleri ile tanıtıldığı fu-
arlarda, DSA standımızı Malezya Müşterek 
Kuvvetler Komutanı Koramiral Datuk Seri 
Ahmad Kamarulzaman Bin Haji Ahmad 
BADARUDDIN’in de aralarında bulundu-
ğu üst düzey Malezyalı yetkililer ile Ma-
lezya Deniz Kuvvetleri’nin farklı kademe-
deki çok sayıda denizci subayı ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında kendilerine detaylı demo 
ve tanıtımlar yapıldı. Yetkililer NAWAS’ın 
MALEZYA pazarına kazandırılmasını yö-
nünde çok istekli olduklarını da özellikle 
vurguladılar. Ürünlerimiz DSA fuarında 
Malezya dışında Brunei Sultanlığı, Endo-
nezya, Filipinler ve Umman yetkilileri ile 
diğer bölge ülkeleri tarafından ilgi görür-
ken, DIMDEX Fuarında ise Körfez ülkele-
ri tarafından oldukça igi gördü.

Daha fazla bilgi için:
ig@meteksan.com

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
nın yüzer/dalar platformları ve 
kara tesislerinde görev yapan  
personelinin yangın ve yara 

savunma eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak 
Yangın ve Yara Savunma Eğitim Simülatör-
leri projesinin simülatörlerin tesis edileceği 
binalar ile İdari ve Dershaneler Binası in-
şaatına 15 Şubat 2012 tarihinde başlandı.

Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komu-
tanlığı, Konca-Gölcük’te tesisi devam eden 
proje kapsamındaki inşaatın toplam kapalı 
alanı 10.500 m2 olacaktır. İnşaat projesi, 
temel ve ileri seviye yangın ile denizal-
tı yangın eğitimlerinin icra edilebileceği 
Yangın Eğitim Simülatörü, Yara Savun-
ma Simülatörü ile komuta kontrol merke-
zi, MEKO 200 sınıfı fırkateyn helikopter 
platformu ve üzerinde kırımlı iniş yapmış 
bir helikopter yangınını simüle edecek, 
biçimsel ve boyutsal olarak Seahawk ben-
zetimi, İdari ve Dershaneler Binası olmak 
üzere dört unsurdan oluşmaktadır. Yangın 
eğitimi verilecek olan binalar uluslararası 
yangın standartına uygun olarak tasarlan-
dı. İnşaat işleri kapsamında fomlu su ve 
evsel atıklar için arıtma, güç kaynakları 
merkezi, sahil düzenlemesi kapsamında 
anroşman, propan depolama ve servis tesi-

si, çevresel ve altyapı düzenlemesi gerçek-
leştirilecek. Tesis alanının zemin özellikleri 
doğrultusunda, bina ve zemin iyileştirme 
metotlarından depreme karşı üst seviyede 
koruma sağlamak amaçlanarak, teknolojik 
uygulamalar yapılmaktadır.

Proje, tesisinde yer alan Taraflar ve özel-
likle Şirketimiz açısından bir prestij projesi 
olacaktır. Simülasyon ve mekatronik dün-
yasının sağladığı yüksek teknoloji ürün-
lerini içeren eğitim kompleksi için inşaat 
altyüklenicimiz başta olmak üzere tüm 
altyüklenicilerimizle çağdaş bir tesis oluş-
turma azmi ve gayretindeyiz. 

Hayati önemi haiz, acil durum eğitimlerinin 
verilmesi maksadıyla tesis edilecek Yangın 
ve Yara Savunma Eğitim Simülatörleri’nin, 
eğitimin sağlayacağı katkının değerini bilen 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübeli 
personeli vasıtasıyla önemli hizmetler vere-
ceği, söz konusu alanlarda deneyimli, bilgi-
li personel yetiştireceği inancındayız.

Deniz Kuvvetlerimizin gereksinimleri ile 
ortaya çıkacak bu değer sayesinde yurt-
dışında ihracat başarıları sağlayacağımıza 
inanıyoruz.

Daha fazla bilgi için:
Murat Boyana

mboyana@meteksan.com
T: 0 312 266-1520

Yangın ve Yara Savunma 
Eğitim Simülatörleri

Meteksan DSA ve 
DIMDEX 2012’de 
Deniz Sistemlerine  
odaklandı...

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalar (Bilkent 
Üniversitesi Rektörü ve Bilkent Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye), 

Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Haydar Kurtdarcan 
(Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilkent Hol-

ding Grup Şirketileri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve/veya 
Üyeliği) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi (Bilkent 
Holding Mali İşler ve Denetim Koordinatörü (CFO) ile 
Bilkent Holding Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği) 
ve Mahmut Karadeniz.

Meteksan Savunma Yönetim Kurulu Yenilendi

Soldan Sağa: Mahmut Karadeniz - Ali Haydar Kurtdarcan - Abdullah Atalar - Önder Sezgi
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Tüm kurumlar vizyonları kadar bir perspektif içine sığan bir değer 
zincirinin halkası durumundalar. Bazen bir değer zincirinin tümüne 
hakim olduklarını gören kurumların, bir üst mertebedeki zincirin sa-
dece bir halkası olduklarını görmeleri rahatsızlık vermemeli; çünkü 
kurulum (setup) bu şekilde.  Her kurum için geçerli olan bu olgu, hiç 
şüphesiz Meteksan için de geçerli. Biz de, bu gerçekle barışık ve buna 

hizmet etmeye gönüllü bir kurumsal kimliği temsil ediyoruz. Her ne değer üretiyorsak, bunun bir sonraki 
halkasının ve bir üst seviyesinin olduğunu biliyoruz. Bizler işimizi en iyi yapanlardan olmak istiyoruz ve 
bu şekilde misyonumuzu yerine getirmekte olduğumuza inanıyoruz.
Ne var ki, değer zinciri temelli kurguların en belirgin özelliği, ardışık aşamalar üzerinde yer alan ve ikili 
ilişki içinde olan kurumların hedeflenen değeri öne çıkartan bir uyum içinde olmaları gereğidir. Hepimiz 
biliyoruz ki, bu konuda bazen sektör içinde eksikliklerimiz oluyor ve sürece bilhassa uzun vadede büyük 
zarar verebiliyor.
Değer zincirine bu kapsamda verilecek en güzel örnek, sistem ya da alt sistemlerin yükleniciler tarafından 
geliştirilmesi ve üretilmesi, ana yükleniciler tarafından da bir üst platforma entegre edilmesi. Türk savunma 
sektörü bu yaklaşımı uzun süre tartıştı ve son dönemde uygulayabilir hale de geldi. SSM stratejilerine ve 
uygulamalarına paralel olarak endüstriyel sorumlulukların yaygınlaştırılması, önceleri işletmeler arası bir 
rekabet meselesi olarak görüldü ise de, bugün bu SSM kurgusunun sektörel bir itici güç haline geldiğini 
görmekteyiz.  Bu kurgunun devam edeceğine dair oluşacak güven, şirketlerin geleceğe yatırım yapmalarını 
kolaylaştıracak.  
Bu sayımızda sizlerle paylaşmış olduğumuz Millî Sonar Deniz Biriminin (Wet-End) üst yüklenicimiz Asel-
san tarafından Milgem 2. Gemisine entegre edilecek olması buna güzel bir örnektir. Aselsan ile gittikçe 
artan boyuttaki başarılı işbirliğimizin, bu konsept içinde ve Millî Sonarın diğer birimleri için de devam 
edeceğini ümit ediyoruz.
Türkiye’nin 2023 vizyonu içinde savunma sektörüne çok fazla iş düşüyor. Her ne kadar Bilim, Teknoloji 
ve Sanayi Bakanlığımızın Sanayi Strateji Belgesi, diğer sektörler yanında savunmaya özel bir atıf yapmı-
yor olsa da, bizler bunu bir teşvik vesilesi olarak algılamalıyız.  Ülkemizin hedeflediği teknolojik seviyeye 
ulaşabilmek ve ihracat hedeflerini yakalayabilmek üzere enerjimizi işimize ve geleceğe teksif edebilmeliyiz. 
Rekabeti dışarıda görmeli, en az dış rakiplerimiz kadar organize olmalı, onlardan daha hızlı ve çevik olma-
lıyız. Ülkemizin savunma sanayi için pazar olarak gördüğü coğrafyalarda yakaladığı yüksek kimlik algısı 
bizler için çok büyük bir fırsat. Bu aşamada en çok ihtiyacımız olan ise kurumlar arası güvenin sağlanma-
sıdır. Teknolojinin en ileri seviyelerinde, her türlü zorluk ve bilinmezlik içinde yüksek değerler yaratmaya 
çalışan bu camiada, artık enerjimizi boşa harcamamıza neden olan güvensizliğe son verecek, iş süreçleri 
üzerinde tahakküm gayretlerine ve kurumsal egoya dur diyecek bir anlayışa her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız var. Kurumların birbirlerini suçlaması, yermesi, yetersiz görmesi, bir diğerinden üstün görmesi, 
bilginin üstünlüğü yerine kurumsal hiyerarşiye başvurması 2023’e hizmet etmeyecek. Bizler enerjimizi bu 
olumlu iklim için harcamaya ve Türk savunma sanayi sektörü içinde yaratmaya gayret ettiğimiz değeri 
en iyi şekilde bir sonraki halkaya teslim etmeye çalışırken, tüm iş paydaşlarımızdan da, SSM’nin ortaya 
koyduğu stratejiler çerçevesinde birlik ve bütünlük içinde, adil, hakkanî ve etik bir yaklaşım diliyoruz.
Bu vesile ile Umman Kraliyet Deniz Kuvvetlerine Yara Savunma Eğitim Simülatörü Projesini bize ka-
zandıran ve ilk ihracatımızı gerçekleştirecek olan proje ekibini kutluyoruz.  Yoğun rekabet yaşanan bu 
projenin ülkemize kazandırılmasında destek ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Millî Savunma Bakan 
Yardımcımıza, Sayın SSM Uluslararası İlişkiler Daire Başkanımıza ve Daire personeline teşekkür ederiz.

KISA HABERLER & TAKVİM NOTLARI

Abonelik ve diğer sorularınız için iletişim bilgimiz
itibar@meteksan.com

S. Murat ERCİYES

24 Mart 2012

PROJE YÖNETİM DERNEĞİ (PYD)  
17. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ...
1995 yılında Ankara’da kurulan Proje Yönetim Derneği 
(PYD)’nin ODTÜ Vişnelik tesislerinde gerçekleştirilen 17. 
Genel Kurulda, yeni yönetim kuruluna proje yönetim ofisi ça-
lışanlarımızdan Nilgün Dinçarslan Ergel, Şirketimizi temsilen 
seçildi. Türkiye’de kamu ve özel sektör kuruluşlarında proje 
yönetim anlayışının temellerinin yerleşmesine, gelişmesine ve 
bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunan derneğin yeni 
yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. 

13 Haziran 2012

TÜBİTAK 10. TEKNOLOJİ ÖDÜLERİ’NDE FİNALDEYİZ...
Şirketimizin “Milimetre Dalga Malzemeye Gömülü Dalga 
Kılavuzu Anten Tasarımı” ile katıldığı 10. Teknoloji 
Ödülleri’nin finalistleri, 17 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da 
yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Ön başvu-
ruları 13 Eylül 2011 tarihinde başlayan yarışmada Orta Öl-
çekli Firma Ürün Kategorisinde bulunan Şirketimiz 4 firma 
ile beraber finalistler arasında kalmayı başardı.Yarışmanın 
birincileri Haziran ayında yapılacak jüri değerlendirilmesi ile 
belirlenecek ve akabinde ödül töreni olacaktır. 
Daha fazla bilgi için: 
http://www.teknoloji.org.tr/  •  info@meteksan.com

20-22 Haziran 2012

SAVTEK 2012 KONGRESİ 
20-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek SAVTEK 
2012 Kongresine mühendislerimizden Taner Kolçak, Alper 
Bereketli, Selçuk Koçyiğit ve Tamer Güdü’nin birlikte hazır-
ladıkları “Yüksek Performanslı  Akustik Hüzme Oluşturma  
için Ölçeklenebilir Sistem Mimarisi” konulu makale kongreye 
kabul edildi. Makalede özetle yüksek performanslı bir modern 
sonar hüzme olusturma ünitesi için gereken sistem özelliklerini 
karsılayan ölçeklenebilir bir mimari anlatılmaktadır. A yrıca 
Sualtı Akustik Sistemler Direktörlüğü bünyesinde gerçeklesti-
rilen sisteme ait bileşen detayları ve sistemin genel avantajları 
sayısal bir örnekle gösterilmektedir.

8-9 Ekim 2012

METEKSAN SAVUNMA DENİZ SİSTEMLERİ  
SEMİNERİ ANA SPONSORU...
Savunma Sanayi Müsteşarlığının ev sahipliğinde Ankara’da 
düzenlenecek 5. Deniz Sistemlerine, Şirketimiz de Ana Spon-
sor oldu.
Detaylı bilgi ve kayıt için: www.denizsistemlerisemineri.com

Bu yıl 17.si düzenlenen Uygulamalı Tek-
noloji ve İsletmecilik Yüksek Okulu, Bilgi-
sayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Me-
zuniyet Ödül Töreninde “En İyi Stajyer” 
ödülünü almaya 2011 yılı stajyerlerimiz-
den Erkin Çakar hak kazandı. Stajını YBS 
Bölümünde tamamlayan genç arkadaşımıza 
ödülünü vermek üzere İnsan Kaynakları 
Müdürümüz Sinem Genç ile Kurumsal İti-
bar Yöneticimiz Melis Özcan Şirketimizi 
temsilen katıldı. 

Serdar Çetingül Meteksan’da
Algılayıcılar Pro-
gram Direktörü 
olarak görevine 
başlayan Serdar 
Çetingül, ODTÜ, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 
mezunu olup yüksek lisansını yine ODTÜ’de 

İşletme Bölümünden 2004 yılında tamamladı. Çet-
ingül, 1995-2005 yılları arasında Aselsan, Mikes, 
STM firmalarında RF, Elektronik Harp ve Haberleşme alanlarında tasarım ve sistem mühendisliği 
görevlerini; 2005 yılından bu yana da Vestel Savunma, Aydın Yazılım, Koç Bilgi ve Savunma 
firmalarında aviyonik yazılım, sualtı akustik ve komuta kontrol sistemleri alanlarında Proje ve İş 
Geliştirme Müdürlükleri görevlerinde bulunmuştur.

Foto

Bilkent Üniversitesi  
2012 CIS Ödül Töreni 

İstanbul Proje Yönetim Derneği (İPYD) 
tarafından her sene geleneksel olarak dü-
zenlenen Dinamikler Uluslararası Proje 
Yönetimi Kongresi’nin on üçüncüsü 6 – 7 
Nisan 2012 tarihlerinde Sheraton İstanbul 
Maslak  Oteli’nde gerçekleştirildi. 

Bu yılki teması “Proje Yönetiminde Farklı 
Çözümler – A Spectrum of Solutions in Pro-
ject Management’ olarak belirlenen kong-
reye Genel Müdürümüz Murat Erciyes’in 
“Risk Yönetiminde Gerçekçi Yönelimler” 
konulu sunumunun yanı sıra Şirketimizin 
Proje Yönetim Ofisi de katıldı. Etkinliğe 

Farklı sektörlerden yerli ve yabancı 40 ka-
dar saygın konuşmacı katılarak tecrübele-
rini paylaştı.

Daha fazla bilgi için: 
Nurdan Özdemir

nozdemir@meteksan.com
T:0 312 266-1520/213

“Proje Yönetiminde        
 Farklı Çözümler”

Soldan Sağa: Göksenin Tümer Meteksan PYL, Alev Akın / İşte 
Proje Yönetimi ve Mimarlık Hizmetleri – Kurucu Ortak, Nurdan 
Özdemir Meteksan PYO Müdürü, S. Murat Erciyes Meteksan Ge-
nel Müdürü, F. Özlem Çoban; PMP Meteksan PYL, M. Tolga Öz-
demir, PMP, LEED AP IPYD, 2011-2012 Yönetim Kurulu Başkanı

SSM tarafından desteklenen “Fiber 
Lazerlerin Geliştirilmesi” pro-

jesinde kritik tasarım aşaması başarıyla 
tamamlandı. Proje kapsamında geliştirilen 
lazer alıcı-verici prototipi, 1 km mesafedeki 
enerji nakil hatlarını saniyede yüz bin ör-
nekleme ile tespit edebilecek.

Daha fazla bilgi için: 
Kaan Akar

kakar@meteksan.com
T:0312 266 1520

Fiber Lazerlerin Geliştirilmesi

Kurumsal 
Ofısten...

Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. 
Yayın Organıdır.

Parayla Satılmaz.
Meteksan Savunma Adına Sahibi: 

S.Murat Erciyes
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 

S.Murat Erciyes
Kurumsal İtibar Müdürlüğü: 

M. Melis Özcan
Yayın İdare Merkezi:  
Meteksan Savunma

Beytepe Köyü Yolu No:3 Bilkent  
Çankaya 06800 Ankara

Tel: 0312 266-1520 
Faks: 0312 266-1393 
info@meteksan.com 
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