
MSI SAVUNMA HABER

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

29 Aralık’ta, yayınladığı 
basın açıklaması ile Uzun 
Menzilli Bölge Hava ve 
Füze Savunma Sistemi 
Projesi kapsamında, Rusya 
Federasyonu’ndan tedarik 
edilecek S-400 sistemi ile 
ilgili bilgilendirme yaptı. 
Açıklamada, şu ifadeler
 yer aldı:
“Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının uzun 
menzilli hava ve füze 
savunma sistemi ihtiyacına 
yönelik olarak başlatılan 
Uzun Menzilli Bölge Hava 
ve Füze Savunma Sistemi 
Projesi kapsamında 
Rusya Federasyonu 
ile yapılan görüşmeler 
neticelendirilmiş olup Proje 
ile 1 adedi opsiyon olmak 
üzere toplamda 2 adet 
S-400 Sistemi (Bataryası) 
tedarik edilecektir.
Aynı anda hem hava 
araçlarına hem de balistik 
füzelere karşı etkin 
olan S-400 sisteminin 

kontrolü tamamen Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde 
olacak ve S-400 sistemi 
herhangi bir dış unsura 
bağlantısı olmadan 
bağımsız bir şekilde görev 
yapabilecektir. Sistemin 
kullanımı, yönetimi, 
dost düşman tanıma 
sistemleri milli imkânlarla 
gerçekleştirilecektir.
İlk teslimatın 2020 yılının 
ilk çeyreğinde yapılması 
planlanan Proje ile ilgili 
teknoloji kazanımına yönelik 
iş birliği ve ortak geliştirme 
taahhüdü, sözleşmede yer 
almaktadır.
Sözleşmesi imzalanmış, 
avans ödemesi yapılarak 
takvimi daha önceden 
başlamış olan Proje’nin, 
Rusya Federasyonu 
tarafından sağlanacak  
kredi ile karşılanacak 
bölümüne 
ilişkin kredi anlaşması da 
imzalanmıştır.
Bununla birlikte, uzun 
menzilli hava savunma 
ihtiyacının milli imkânlarla 

karşılanmasına 
yönelik çalışmalar, 
ülke menfaatlerimiz 
doğrultusunda kararlılıkla 
devam etmektedir. Bu 
modeli destekleyecek 
muhtelif çalışmalar, 
ilgilenen diğer ülke 
ve firmalarla da 
sürdürülmektedir.
Açıklamalar dışında 
basında çıkan haber ve 
yorumlar gerçeği tam 
olarak yansıtmamaktadır. 
Sisteme ilişkin teknik 
hususlar ve ödeme detayları 
her savunma projesinde 
olduğu gibi taraflar 
arasında mutabık kalınan 
gizlilik prensipleri uyarınca 
paylaşılmamaktadır.”
Aralık ayında, SSM projeleri 
ile ilgili iki gelişme daha 
oldu:

n	 SSM, 18 Aralık’ta,
Hafif Alaşımlı Sabit 
Köprü Projesi Bilgi 
İstek Dokümanı’nı 
yayınladı. Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının 
ihtiyacının karşılanması 
için başlatılacak 
projede, karşılaşılan 
açıklıkların (kuru ve sulu) 
geçilmesinde, Lojistik 
Destek Köprüsü olarak 
kullanılacak Köprü İnşa 
Aracı, Köprü Taşıma 
Aracı ya da Araçları ve 
Köprü Malzemeleri ve 
gerektiğinde Römork 
ya da Römorklardan 
oluşan bir sistem tedarik 
edilecek.

n	 TÜMOSAN, Güç Grubu
Geliştirilmesi Projesi 
için teklifini, 22 Aralık’ta, 
SSM’ye sundu. u

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu (AMDEB) projesi 
kapsamında inşa edilecek botların elektronik 

sistemlerinin entegrasyonu için, projenin ana yüklenicisi 
DESAN Tersanesi ile 29 Kasım’da sözleşme imzalayan 
Berkin Mühendislik, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 
Firma, botlara entegre edilecek elektronik sistemlerin, 
Elektromanyetik Girişim ve Elektromanyetik Uyumluluk 
(EMI/EMC) Analiz ve Testleri için, 13 Aralık’ta, SMART 
Savunma firması ile bir sözleşme imzaladı. Söz konusu 
testlerin gerçekleştirilmesini ve raporlanmasını konu alan 
sözleşme için gerçekleştirilen törene; Berkin Mühendislik 
Genel Müdürü Yücel Atalay ile SMART Savunma Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Salçın ve Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Cemil Berin Erol katıldı. Atalay, imzalanan sözleşme 
ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Çalışmalarımızı, 
29 Kasım’daki imzadan çok daha önce olgunlaştırdığımız 
için, projeye hızlı bir başlangıç yaptık. Üstlendiğimiz işleri, 
istenen kalitede ve zamanında tamamlama hedefimize 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” Salçın ise şunları söyledi: 
“2014 yılında kurulmuş olmamıza rağmen, ekibimizin 
elektronik harp ve sistem entegrasyonu alanındaki 
toplam tecrübesi, 80 yılı aşıyor. Daha önce görev aldığımız 

projelerde, tanımlanan görevlerimizi, zamanında ve eksiksiz 
olarak yerine getirmiştik. Bu yeni sözleşme de SMART 
Savunma’nın, bilgi birikimi ve tecrübesine duyulan güvenin 
bir göstergesidir. Ülkemiz için böylesine önemli bir projede, 
Berkin Mühendislik ile çalışmaktan onur duyuyoruz.”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, DESAN Tersanesi 
ana yükleniciliğinde yürütülen AMDEB projesi kapsamında, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, kıyılarda meydana 
gelebilecek kazalara ilk müdahalede ve dalgıç personelinin 
uygulamalı eğitimlerinin icrasında kullanılabileceği; 
gerektiğinde torpido arama görevi de yerine getirecek 
özelliklerde, iki adet bot tedarik edilecek. u

S-400 Tedarik Süreci, 
Planlandığı Gibi Devam Ediyor

Berkin Mühendislik, Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi 
Kapsamındaki İş Birliklerini, SMART Savunma ile Genişletiyor
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S-400 Truimf hava savunma sisteminin lançer aracı, atışa hazır hâlde görülüyor.
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