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MİLGEM öncesi durum
Deniz sistemlerinde milat “MİLGEM” projesi
Mevcut durumun özeti
Gelecek hedefleri
Sonuç

TANITICI METİN:
Ulusal savunmanın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilen “Savunma Teknolojileri”, bir kısmı
hiçbir zaman yurtdışından temin edilemediğinden, bir kısmı ise ulusal savunma açısından kritik
dönemlerde kısıtlanma riski söz konusu olabileceğinden milli olarak sahip olunması önemli
teknolojiler olarak değerlendirilmektedir. Savunma sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve
üretilmesi, standart endüstriyel faaliyetlerin ötesinde yatırım, bilgi birikimi ve özverili çalışmalar
gerektirmektedir. Bu nedenle savunma sektöründe yer alacak kuruluşların misyon odaklı
olmasına ihtiyaç vardır.
Kuruluş amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması olan Türk Silahlı
Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bünyesinde, bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuş olan ASELSAN,
misyonunun gereği olarak diğer savunma alanlarında olduğu gibi deniz savaş/görev sistemleri
alanında da Türkiye’de savunma elektroniği ile ilgili gerekli alt yapı, teknoloji ve bilgi birikimini
tesis etme konusunda önemli rol üstlenmiştir. ASELSAN teknolojinin yaygınlaştırılması ve bu
sahadaki aktörlerin arttırılması amacıyla üniversite ve araştırma kurumları ile işbirlikleri
yapmakta, KOBİ’lerden azami destek sağlayacak yönde çalışmalar yürütmekte ve önemli finansal
kaynaklar ayırarak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Bu yaklaşım neticesinde, öncelikle SSM tarafından yurtiçi katkı payı hedefi olarak belirlenen
yerlilik oranının aşılmasına önemli katkılar sağlanmış, özellikle deniz platformları için hem
yurtiçinde hem de uluslar arası pazarda ASELSAN markası ile özgün çözümler sunulmaya
başlanmıştır.
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