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 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur. 

  

Sunum Başlığı: 

Denizaltılarda ASELSAN varlığı, tek üründen kompleks 
sistemlere. 
ASELSAN in Submarines, from single product to complex 
systems. 

Sunumcu:  

Mehmet Düzok 
Sonar ve Denizaltı Sistemleri Program Müdürü /  
Sonar and Submarine Systems Program Manager 
 

Sunum Özeti: 

Türk silahlı kuvvetlerinin stratejik öneme sahip denizaltı platformlarında 
ASELSAN, ilk olarak kuruluş misyonu ve gelişme profiline uygun olarak telsiz 
cihazları ile yer almıştır. Bunu gece görüş dürbünleri izlemiştir. Denizaltılarda 
ASELSAN varlığı, 2000 li yılların ortalarında faaliyet alanlarının artması ve deniz 
sistemleri direktörlüğünün teşkil edilmesi ile ivme kazanmıştır.  
Bugün denizaltı gemilerinin ana sensör sistemi olan sonar sistemlerini bir bütün 
halinde denizaltılara kazandırabilecek, kritik öneme sahip ED sistemini günümüz 
ihtiyaçlarına uygun şekilde yapabilecek ve entegre haberleşme sistemini tüm alt 
unsurları ile sağlayacak imkana sahibiz. Bunlar ASELSAN’ın denizaltılarda üst 
seviye kendini koruma sistemleri ve seyir sistemleri ile ürünleri 
desteklenebilmektedir. 
Bir denizaltının bütün halinde savaş sistemlerini geleceğin gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde oluşturacak kompleks bir sistem üretimi yakın dönem 
vizyonu olarak gerçekleşme yolundadır. 
 

ASELSAN firstly took place with communication equipment in the submarines which 

have strategic importance among Turkish Armed Forces, consistent with its foundation 

mission and development profile of the company. This was followed by night vision 

goggles. The existence of ASELSAN in submarines gained acceleration with increase 

in the field of activity and constitution of Naval Systems Directory in mid-2000. 

Today, we have the ability to provide the sonar systems, which is the main sensor 

system for submarines, with its all components, the ESM system with advanced 

features and the integrated communication system with its all sub-components. These 

are strengthened by high level self-defense and navigation systems of ASELSAN. 

A complex system that contains submarines’ combat system as a whole, which will 

satisfy the needs of future, is about to be realized as short-term vision. 

 


