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TANITICI METİN:
Deniz harekât alanının Türkiye için taşıdığı stratejik önem doğrultusunda, ASELSAN ülkemizin deniz
güvenliğini sağlayacak unsurlar için yurtdışından bağımsız, kuvvet çarpanı ve oyun değiştiren
etkileri yaratabilecek savaş sistemlerinin sağlayıcısı olma görevi yönünde çalışmalarını
sürdürmektedir.
Bu kapsamda, içerisinde MİLGEM ve LHD gibi kritik platformlar bulunan çeşitli deniz projeleri başarı
ile yürütülmektedir. Bu platformlardaki ihtiyaca göre, sistemler-sistemi seviyesi bir ürün olan Savaş
Sisteminden tek ürüne kadar çözüm oluşturulmaktadır. Ayrıca yakın ve orta vadede hayata
geçirilecek deniz platformlarında ihtiyaç duyulan kritik teknoloji ve ürünler için de Ar-Ge çalışmaları
yürütülmektedir.
ASELSAN vizyonunda mevcut “Küresel pazarda yarattığı değerler” ifadesine uygun bicimde
geleceği okumakta, buna uygun teknolojik öngörüleri oluşturmakta ve buna göre çalışmalarını
planlamaktadır.
In line with the strategical importance of the naval operational areas for Turkey, ASELSAN is
working on being the main vendor of national combat systems which effect as force-multiplier and
game-changer for the units providing the national security.
In this context, various naval projects including critical platforms such as MİLGEM and LHD are
being carried out successfully. For these platforms, convenient with the requirements, solutions
beginning from a single product to combat systems which is at systems-of-system level are being
established. Besides, for the platforms of near and middle term, R&D works are being carried out on
required technologies and products.
ASELSAN, consistent with the statement “Creating value in the global market” as depicted in its
vision, reading the future, creates compatible technologic foresights and planning works
accordingly.
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