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4. Deniz Sistemleri Semineri için
Geri Say›m Baﬂlad›
avunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›m›z›n (SSM) ev sahipli¤inde, 17-18 Ekim tarihleri aras›nda
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂtirilecek olan Deniz Sistemleri Semineri için
haz›rl›klar tüm h›z›yla sürüyor. Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan ve giderek yükselen
baﬂar› grafi¤iyle art›k gelenekselleﬂen seminerde, yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndan, 1000 civar›nda seçkin
temsilcinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Ana sponsorlu¤unu ASELSAN ve HAVELSAN’›n üstlendi¤i, bas›n sponsorlu¤u görevini ise
dergimizin yürütece¤i seminerin hâlihaz›rdaki oturum sponsorlar› ise AMI International,
BAE Systems, EMC, Evonik Foams & EUROGUARCO, Figes, ‹stanbul Tersanesi, KAREL, Lockheed Martin,
Meteksan Savunma, Navantia, Rohde-Schwarz, Rolls-Royce, STM, Trelleborg, TUSAﬁ ve YALTES. Piri Reis Üniversitesi ve
TÜDEV’in de destekledi¤i seminerde, sunumlar ‹ngilizce ve Türkçe olarak gerçekleﬂtirilirken, eﬂ zamanl› çeviri hizmeti de
verilecek. Seminerin hâlihaz›rdaki sergi kat›l›mc›lar› aras›nda ise, Art› Denizcilik, Atlas Elektronik, BIAS Mühendislik,
BMT Defence, EKSEN Mühendislik, Global Teknik, Lopel Teknoloji, Mikro Bilgi, mil-sys, Rheinmetall Defence, Sedef
Tersanesi, Tam ‹sabet Muvazaat ve Türk Loydu bulunuyor.Seminere izleyici olarak kat›lmay› düﬂünen okurlar›m›z,
www.denizsistemlerisemineri.com adresini ziyaret ederek, sa¤ üst bölümde bulunan kay›t sekmesinden, seminere ücretsiz
kat›lmalar›n› sa¤layacak formu doldurabilirler. Seminere her türlü kat›l›m için kay›t zorunlulu¤u bulundu¤unu da hat›rlatal›m.
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Gemilerin Korkulu Rüyas› Harpoon 40 Yaﬂ›nda
oeing taraf›ndan üretilen
Harpoon güdümlü
mermisinin, ABD Deniz
Kuvvetleri taraf›ndan
seçiliﬂinin 40. y›l›, Boeing’in,
1979 y›l›nda hizmete giren
ve Harpoon’un geliﬂtirme,
üretim ve bak›m gibi
faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü
St. Charles tesisleri
civar›nda, 21 Temmuz’da
düzenlenen bir
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törenle kutland›. 21 Temmuz
1971 y›l›nda ABD Deniz
Kuvvetleriyle yapt›¤› ilk
sözleﬂmeyle kollar› s›vayan
Boeing, bugüne kadar, ABD
Deniz Kuvvetlerinin yan› s›ra
Harpoon’u seçen 30’un
üzerinde kullan›c›ya,
toplamda 7200’ün üzerinde
güdümlü mermi teslim
etmiﬂ durumda. Geride
b›rakt›¤› 40 y›lda, su üstü

platformlar›n›n yan› s›ra
hava araçlar› ve
denizalt›lardan da
ateﬂlenebilen, s›ras›yla
RGM-84, AGM-84 ve
UGM-84 gibi farkl›
versiyonlar› geliﬂtirilen
Harpoon, toplamda 600’ün
üzerinde gemi, 180 denizalt›
ve 12 farkl› hava ve kara
arac›na entegre edildi.
En son versiyonu, sat›h

hedeflerine karﬂ› k›y›
sular›nda da etkili oldu¤u
belirtilen Blok II olan
Harpoon, yaklaﬂ›k
280 km’lik menzili ve kara
hedeflerini de kapsayan
geniﬂletilmiﬂ hedef
yelpazesiyle, uzunca bir
süre daha düﬂman
hedeflerin korkulu rüyas›
olmaya devam edecek gibi
görünüyor.
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