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AR-GE Kurum Kültürümüzün Temelidir

GİRİŞ

Ülkemizin yazılım yoğun teknolojiye dayalı stratejik ihti-
yaçlarının millî çözümlerle karşılanmasında öncü olma-
yı hedefleyen HAVELSAN, bu doğrultuda ileri teknoloji 
geliştirmeye yönelik planlamasını beş yıllık teknoloji yol 
haritası ile ortaya koymuştur. Söz konusu yol haritasın-
da yapay zekâ, öğrenen algoritmalar, bulut bilişim, bü-
yük veri, otonom sistemler, siber güvenlik gibi alanlarda 
teknoloji geliştirmeye yönelik stratejik AR-GE projeleri 
yer almaktadır.

HAVELSAN stratejik AR-GE çalışmalarının yanı sıra, fikir-
den başlayıp ürüne dönüşen süreci de başlatmış ve sa-
vunma sanayisinde bir ilke imza atarak “HAVELSAN Yıldız 
Açık İnovasyon Merkezi”ni kurmuştur. Açık inovasyon 
faaliyetleri kapsamında, yıl boyunca; girişimcilere, öğren-
cilere ve teknoloji meraklılarına yönelik teknoloji odaklı 
çözüm yarışmaları ve ‘hackathon’lar düzenlenmektedir.

Kurum içi inovasyon çalışmalarına da büyük önem vere-
rek, yenilikçi fikir kampanyaları ve yarışmalarla kurum içi 
fikirleri değerlendirerek geleceğin teknolojileri ile ilgili 
çalışmalarını yürütmektedir. 

Kurum içi ve dışı paydaşlar tarafından bugüne kadar İno-
vasyon Yönetim Portali üzerinden yüzlerce fikir önerisi 
girişi yapılmıştır. Bu fikir önerilerinden başarılı bulunan-
lar ile ilgili çalışmalar HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon 
Merkezi’nde başlatılmış ve Merkezde; üniversiteler, tek-
noloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri ile ortak pro-
jeler gerçekleştirilmiş, çeşitli eğitimler verilmiştir.

HAVELSAN; uluslararası arenada rekabet edecek global 
ürünler geliştirmeyi hedeflemekte, bu geliştirme sürecini 
ticari bir hedefin ötesinde milli bir görev olarak görmek-
tedir. HAVELSAN; inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını uy-
gulamaya alabilmek ve ticari sonuçlarını elde edebilmek 
üzere ürünleştirmeye büyük önem vermektedir. 
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Başarılı AR-GE ve inovasyon çalışmalarının sonuçları da 
HAVELSAN’ın kurumsal AR-GE değerlerine yansımaktadır. 
2018 yılında; Ankara merkez yerleşkesinde, İstanbul’da-
ki merkezinde ve ODTÜ Teknokent’te bulunan AR-GE 
Merkezi’nde yürüttüğü 70 proje kapsamında, yaklaşık 
300 Milyon TL AR-GE harcaması yaparak, şirket tarihinin 
en büyük AR-GE harcamasına ulaşmıştır. 

Öncelik verilen tematik teknoloji alanlarda; akademis-
yenler ve KOBİ’lerle uygun çalışma ortamları yaratarak, 
danışmanlık desteği alarak ve ortak projeler oluşturarak 
AR-GE teşvik ve desteklerinden maksimum fayda sağla-
maktadır. Bu kapsamda; AR-GE Merkezleri’nde yenilikçi 
ve rekabetçi ürün ve sistem çözümleri geliştirmeye yö-
nelik özkaynaklı AR-GE projeleri ile TÜBİTAK ve Avrupa 
Birliği gibi ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenen 
teşvikli AR-GE proje sayısı artırılmış ve Avrupa Birliği AR-
GE projeleri başlatılmıştır. 2018 yılı içerisinde, 16 adet yurt 
dışı proje destek başvurusu yapılmış ve yüzde 50’lerin 
üzerinde gerçekleşen başvuru/kabul oranı ile büyük bir 
başarı sağlanmıştır.

Patent başvurusunda yakalanan artış hızı devam ettirile-
rek, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 60 daha faz-
la başvuru yapılmıştır. Ulusal başvuruların yanında, ulus-
lararası patent ve marka başvuruları da yapılmış; global 
pazara çıkma yolunda sağlam temeller atılmıştır. 

Aktif olarak devam eden AR-GE projelerimizden örnekler 
vermek gerekirse;

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G: HAVELSAN’ın yaptığı en bü-
yük ölçekli AR-GE projesidir. Türkiye ve Global pazarlarda 
satılarak mobil operatörlerin ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek uçtan uca ticari 5G şebekesi yapmayı hedefleyen 
AR-GE projesidir. 2020 yılı ocak ayı başında 3GPP stan-
dartlarına göre tüm bileşenleri ile geliştirilmesi ve hazır-
lanması planlanmaktadır. Türkiye’nin Endüstri 4.0, Nesne-
lerin İnterneti, Akıllı Şehirler, otomotiv, tarım, ulaştırma, 
savunma alanlarında güvenli ve başarılı olabilmesinin ön 
koşulu olan Milli 5G Teknolojisine sahip olmasını hedef-
leyerek çekirdek ağ, SDN ve prototip ortam kurulumları 
HAVELSAN tarafından yapılacaktır.

• AUTODRIVE: Otonom teknolojiler günümüzde özellik-
le de yapay zekadaki gelişmelere paralel olarak stratejik 
önem kazanmıştır. Avrupa, Amerika ve Çin’deki büyük şir-
ketler hem yapay zeka alanında hem de otonom sistem-

ler alanında ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Proje kapsa-
mında geliştirilecek sistem ile kurumumuz bünyesinde 
otonom teknolojiler alanında yoğun bilgi birikimi elde 
edilecektir. AUTODRIVE Projesin de askeri ve sivil kara 
araçlarına otonomi yeteneği kazandıran bir sistem geliş-
tirilecektir. Bu sistem, sensörlerden aldığı verileri çeşitli 
robotik yöntemlerle işleyerek aracın o anki durumuna uy-
gun kararlar verecek ve aracın bu kararlara uygun şekilde 
hareketini sağlayacaktır. Bu şekilde sistemin entegre edil-
diği araca otonomi yeteneği kazandırılmış olacaktır. 

• EKİDS: Kritik enerji sistemlerinin (nükleer tesisler, kim-
yasal tesisler, barajlar, fabrika vb.) korunmasına yönelik 
sistemlerin ihtiyacından doğan AR-GE projesidir. Endüst-
riyel kontrol sistemlerinde meydana gelebilecek siber 
saldırı tespit IDS/IPS sistemi geliştirilmesine yönelik bir 
projedir.

• ŞAHİNGÖZ: Proje niteliği açısından otonom arama, 
gerçek zamanlı taşınabilir ortamda görüntü işleme ve 
derin öğrenme tekniklerinin, gerçek zamanlı uyarlaması 
konularını içermektedir. Bu proje sayesinde, HAVELSAN 
içerisinde göreve özel kopter dron üretimi konusunda 
yazılım/donanım tecrübesi kazanacaktır. 

• ADLOG: Big Data ve Data Analitik metodları kullanıla-
rak lojistik yöntem geliştirilmesi ve lojistik optimizasyonu 
projesidir. Platform durum izleme sistemleri, optimizas-
yon ve karar destek teknolojisi, gelişmiş güvenirlilik ve 
idame edilebilirlik için tasarım gibi alanlarda teknoloji 
geliştirmeye yönelik bir AR-GE projesidir.

• HD-Opera: HD-OPERA sistemi denizaltıdaki kerteriz, 
mesafe, derinlik, pozisyon, ses hızı gibi parametreleri öl-
çen radar, sonar, EDT ve iskandil gibi sistem veya sensör-
lerin ölçüm hassasiyetlerinin belirlenmesi ve kullanıcıya 
uygun formatlarda sunulabilmesi maksadıyla geliştirile-
cek bir performans analiz sistemi projesidir.
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• TORAKS: Jenerik bir torpidonun, kontrol ve güdümünü 
amaçlayan, özgün bir atış kontrol sistemi projesidir. Torpi-
do atış kontrol sistemi bileşenleri;

- TORAKS Kabineti
- Konsol (Operatör Kullanıcı Arayüzü ve Taktik Çevre 

Gösterimi)
- Minimal Kovan Simülatörü
- Çevre Simülatörü

Atış öncesi torpido ve kovan üzerindeki gerekli ön hazır-
lıkların yapılması, torpidonun hedeflere atanması, ateş-
lenmesi, emniyetle kovanı terk etmesi, denizaltı emniyet 
sahasının tanımlanması / yönetilmesi ve hedef arama / 
hücum sahalarının oluşturulması / yönetilmesi yetenek-
lerini bünyesinde barındıracaktır.

• KEDİZ: Boğaziçi Üniversitesi ile üniversite sanayi iş bir-
liği kapsamında yapılacak olan projede kerteriz ilişkilen-
dirme ve hedef takip algoritmaları ile kerteriz hedef takip 
algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçeklemesi kapsamın-
da yürütülmektedir. 

• AİMTETA: Marmara Üniversitesi ile üniversite sanayi iş 
birliği kapsamında yapılacak olan projede aktarılabilir 
inanç modeli tabanlı teşhis tanıma algoritmaları çalışıla-
caktır.

• HAPSİM: Proje haptik destekli bir "karma gerçeklik" si-
mülasyon ortamı oluşturmayı ve medikal & bakım simü-
lasyonlarına giriş yapmayı hedeflemektedir. 

Hapsim bileşenleri;

MR gözlük: Gerçek dünya üzerinde sanal nesnelerin 
görüntülenmesi

6-DOF Haptik Sistem: Kuvvet hissiyatının oluşturulması  

LeapMotion : Toolset konumununun belirlenip haptik 
sisteminin yönlendirilmesi

Toolset : Gerçek dünyada kullanılan araçların replikaları

• GENUIS: Bilişsel iş yükünün ölçülerek uçuş simülatör 
eğitimlerinin kişileştirilmesi ile ilgili AR-GE projedir. HA-
VELSAN bu proje ile Savunma Sanayii Başkanlığı tara-
fından yönetilen GENIUS projesinde bilişsel iş yükü mo-
delinin geliştirilmesine katkıda bulunacak, buna paralel 
olarak kendi öz kaynaklarından temin edeceği sensörler 
ile çalışmalarına devam edecektir. Proje kapsamında ge-
liştirilecek ilk ürün HAVELSAN’ın geliştirdiği F-16 Simü-
latörlerinde deneme yapılarak, sonuçlar doğrultusunda 
proje geliştirilmeye devam edicektir.

• VENTROSİM: Bu proje ile ventrogluteal bölgenin tes-
pitini kolaylaştıracak AR&VR gözlüğü ile bir eğitim sis-
temi yapılması planlanmaktadır. Hemşire, hastanın boy, 
kilo, cinsiyet ve yaş bilgisini bu gözlük üzerinde çalışan 
uygulamaya girerek ve kolay tespit edilebilir iki referans 
noktasını da işaretleyerek enjeksiyonun uygulanabilece-
ği ventrogluteal kas sanal gerçeklikle görselleştirilecek-
tir. Hemşire, hastanın boy, kilo, cinsiyet ve yaş bilgisini 
bu gözlük üzerinde çalışan uygulamaya girerek ve kolay 
tespit edilebilir iki referans noktasını da işaretleyerek en-
jeksiyonun uygulanabileceği ventrogluteal kas sanal ger-
çeklikle görselleştirilecektir.

 

 

 


