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Sunum Özeti: 

ASELSAN’ın deniz platformlarında cihaz bazında başlayan serüveni, MİLGEM ile 
beraber Silah sistemleri, Elektro optik sistemler, Radarlar, Sualtı sistemleri, 
Haberleşme sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri gibi sistemlerin tasarımı ve 
entegrasyon sorumluluğuyla ivme kazanmıştır. ASELSAN bugüne kadar 
DzKK.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı için üretilen bir çok yeni platformun ve mevcut 
botların/gemilerin modernizasyon projelerinde, savaş sistemlerinin tasarım ve 
entegrasyon sorumluğunu üstlenmiş, her geçen yılda milli ve yerli sistemlerin 
oranını  artırmıştır. Halen yürümekte olan bir çok projede faaliyetlerini başarıyla 
devam ettirmekte olup, Türkiye Cumhuriyetin en büyük ve savaş kabiliyetleri en 
yüksek gemisi olacak TCG ANADOLU’nun da savaş sistemlerinin tasarım ve 
entegrasyon faaliyetlerini yürütmektedir.  

ASELSAN, kısa vadede mevcut bilgi birikimi ve teknolojik altyapısını geleceğin 
çözümlerine uyumlu hale getirerek, hem sualtı hem de suüstü platformlarında 
geleceğin harp ortamının gerektirdiği savaş sistemleri çözümlerini bir bütün 
halinde tasarlamakta ve bu yetenek ile sadece yurt içinde değil küresel pazarda 
da lider savaş sistemi tedarikçilerinden biri olma vizyonu ile çalışmaktadır. 

 

ASELSAN’s adventure on the naval platforms, which was started with providing single 
equipment,  accelerated with MILGEM, by undertaking the responsibility of design and 
integration of the systems such as Weapon Systems, Electrooptics, Radars, 
Underwater Systems Communication Systems and Electronic Warfare Systems.  Up 
to now, ASELSAN has been undertaking the design and integration responsibility of 
combat systems of many new platforms and the modernization of the present platforms 
for Turkish Naval Forces and Turkish Coast Guard and increasing the domestic 
equipment percentage year by year. Besides successfully performing many ongoing 
naval projects, ASELSAN is working on combat system design and integration of the 
biggest warship of Turkey in size and combat power, TCG ANADOLU. 

ASELSAN is designing future combat system solutions as a whole for surface and 
underwater platforms by harmonizing its technologic infrastructure and knowledge with 
future solutions and is working within the vision of being one of the leader combat 
system provider not only for domestic area but also for global market. 


