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Lojistik Destek Gemisi (LDG) projesi kapsamında 2 adet gemi
inşa edecek olan Selah Tersanesi, bu gemilerde kullanacağı

veri dağıtım sistemi için, SitepItalia firmasını seçti. SitepItalia; me-
teorolojik algılayıcı, cayro pusula, sürat algılayıcısı, GPS, derinlik
ölçme cihazı ve diğer sistemlerden gelen verileri, gemide ilgili
konsol ve ekranlardan gösterecek ve bu sistemlere aktarılacak
veri ve komutları dağıtacak Mini DDU ürününü teslim edecek. İki
firma arasında, Mini DDU tedarikine ilişkin imzalar, 7 Mayıs’ta
atıldı.

IDEF 2015 ÖZEL

Selah Tersanesi, Veri Dağıtımı
için SitepItalia’yı Seçti

Siber güvenlik ve anayurt güvenliği konularında önemli
çalışmalara imza atan STM, fuarda, bu alanlardaki et-

kinliğini arttıracak önemli bir imza attı. Siber Güvenlik ve
Anayurt Güveliği Konusunda İş Birliği Çerçeve Protokolü, 
7 Mayıs’ta, STM ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalandı.
Protokol uyarınca, STM ve TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK 
BİLGEM’e ait ürünler için pazar, müşteri ve rekabet analiz-
leri gerçekleştirecek ve bu ürünlerin ticarileştirilmesi ve pa-
zara sürülmesi sağlanacak. Protokolün imzalanmasının
ardından, iki taraf çalışma grupları oluşturacak. Tarafların
mutabakatıyla, protokol kapsamında; eğitim, danışmanlık,
ortak Ar-Ge ve teknoloji geliştirme projeleri tanımlama faa-
liyetleri yapılacak. Ayrıca ortak konferanslar, sertifika, lisans
ve yüksek lisans programları, yurt içi ve dışı muhtelif etkin-
likler ve ortak tatbikatlar düzenlenmesi için iş planlarının
hazırlanarak uygulanması gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, atılan imza
ilgili şu değerlendirmede bulundu: “TÜBİTAK, bilim ve tek-
noloji geliştirmek için üzerine düşen görevi en iyi şekilde ye-
rine getirmeye çalışıyor. Bu çabalarını ise ancak sanayi iş
birlikleri ile gerçek hayata yansıtabiliyor. Son yıllarda, siber
güvenlik ve anayurt güvenliği konularında ülkemizin önde
gelen kuruluşlarından bir tanesi STM. TÜBİTAK olarak bu
konularda yaptığımız teknoloji geliştirme çalışmalarını, STM
ile tüm sektöre ve pazarlara açacağız.” STM Genel Müdürü

Davut Yılmaz ise bu iş birliğinin, hem TÜBİTAK hem STM
hem de Türkiye’ye katkı sağlayacağını ifade etti.
STM cephesinden fuar sırasında, MİLGEM projesi için de ha-
berler geldi. GE Marine tarafından 5 Mayıs’ta yapılan açık-
lamada, STM ile GE Marine’nin, projenin 3’üncü ve 4’üncü
gemileri için, LM2500 gaz türbini tedarikini konu alan anlaş-
mayı imzaladıkları duyuruldu. Projenin ilk 2 gemisinde de
LM2500 gaz türbinleri kullanılmıştı.
İşlevsel bir tasarıma sahip standında; MİLGEM korveti, Pa-
kistan İkmal Tankeri, AY sınıfı denizaltı modernizasyonu ve
Dikey Rüzgâr Tüneli maketlerini sergileyen STM; Kazakis-
tan, Kolombiya, Kuveyt, Azerbaycan, Polonya, Pakistan,
Suudi Arabistan, Bangladeş ve Gambiya’dan üst düzey as-
keri ve ticari heyetleri ağırladı.
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