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Aselsan Araştırma Merkezi - 
AR-GE ve Yenilikçilik Çalışmaları

Ulusal ve uluslararası pazarlarda pay 
sahibi olabilecek şirketlerin sürekli olarak 

yeni ve inovatif ürünler geliştirebilen 
firmalar olduğu günümüzün tartışılmaz 
gerçeğidir. Küresel düzeyde - rekabetin 

sağlanması ancak sürdürülebilir AR-GE ve 
yenilikçilik yeteneğinin bir kültür olarak 

benimsenmesiyle ile mümkün olmaktadır. 
Türkiye’nin en büyük savunma sanayii 

şirketi olan ASELSAN A.Ş.’nin 5 ana 
sektöründe yapılan AR-GE çalışmalarına 
ek olarak, şirket bünyesinde kurulmuş 

ASELSAN Araştırma Merkezi, şirketi geleceğe 
taşıyacak güncel ve yenilikçi teknolojilerin 
çalışılıp geliştirilmesi için oluşturulmuş  bir  
birimidir. Bu makalede ASELSAN Araştırma 
Merkezi’nde yapılan AR-GE ve yenilikçilik 

çalışmalarından bahsedilecektir. 

1. GİRİŞ

Teknoloji ve yenilikçilik yönetiminin, teknoloji şirketlerinin 
başarısındaki ve gelişmesindeki önemi 21. yy'da tüm dünya 
tarafından kabul edilen bir gerçek haline gelmiştir [1]. Tekno-
lojik ürün geliştirilmesi sürecinde, ürün geliştirme (ÜR-GE), 
araştırma-geliştirme (AR-GE) gibi süreçlerde şirketlerde fonk-
siyonel grupların rolleri yanında, özellikle yeni teknolojilerin 
ürünleşme süreçlerinin ilk basamaklarında şirket içi araştırma 
merkezleri önemli bir rol oynamaktadır. Endüstriyel araştırma 
merkezleri, çoğunlukla şirketlerin şirket dışı bilgi kaynakla-
rı (teknoloji transferi merkezleri, akademik laboratuvarlar, 
danışman akademisyenler, vb.) ile operasyonel endüstri sis-
temleri (tasarım ofisi, prototip atölyesi, montaj fabrikası, vb.) 
arasında konumlanmış olup bilginin çift yönlü akışını sağla-
yan yapılar olarak ortaya çıkmaktadırlar [2]. Bu yapılar içinde 
çalışan endüstriyel araştırmacıların ve dolayısıyla araştırma 
merkezlerinin rolleri, yeni ya da hali hazırda bulunan teknolo-
jileri ve metodolojik çözümleri deneysel ve benzetim metot-
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ları ile operasyonel sistemden gelen isterleri karşılayacak 
şekilde ortaya koymak ve doğrulamaktır [3]. Araştırma 
merkezleri, yeni teknolojik ve metodolojik yetkinlikler 
ve bilgileri ortaya koyarak bunların operasyonel endüstri 
sistemlerine transferini sağlar. ASELSAN, her yıl yıllık ci-
rolarına göre dünyanın en büyük 100 savunma sanayii 
şirketi sıralamasını oluşturan  “Defence News” tarafından 
açıklanan “2018 Yılı En Büyük 100 Savunma Şirketi” sıra-
lamasında dünyada 57. sırada gösterilmiştir. ASELSAN 
Araştırma Merkezi’nin amacı ve görevi; dünyada alanın-
daki elit şirketler arasında girmeyi hedefleyen Aselsan’ı 
bu sıralamada daha yukarı sıralara taşımayı sağlayacak 
AR-GE ve yenilikçilik çalışmaları gerçekleştirmektir. 

2. ASELSAN ARAŞTIRMA MERKEZİ

AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarını daha ileri seviyeye gö-
türebilmek için 2014 yılında kurulan ASELSAN Araştırma 
Merkezi Direktörlüğü, ASELSAN Ankara Macunköy tesis-
lerinde yer almaktadır. Açılmasına 2018 yılında karar ve-
rilen ASELSAN Araştırma Merkezi İstanbul ve KKTC ofisle-
rinden İstanbul Ofisi proje aşamasında olup, inşaatı süren 
KKTC Ofisi’nin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete 
geçmesi hedeflenmektedir. Ofislerin kurulması ile birlikte 
ASELSAN Araştırma Merkezi’ndeki AR-GE ve yenilikçilik 
çalışmaları üç ayrı yerleşkede altı farklı fonksiyonel birim-
de yürütülecektir:

1. Macunköy Tesisleri

ASELSAN’ın Ankara’daki Macunköy Tesislerinde, Araştır-
ma Merkezi’ne bağlı olarak Yapay Zekâ ve Bilişim Teknolo-
jileri, Sensörler ve Görüntüleme Teknolojileri ve Otonomi 
ve Mekatronik Teknolojileri Müdürlükleri yer almaktadır. 

2. İstanbul Teknopark Tesisleri

Teknopark İstanbul’da deniz sistemleri konusunda faali-
yetlerine devam eden ASELSAN, İstanbul’da gerçekleş-
tireceği yeni faaliyetler ile büyümektedir. Bu çerçevede 
İstanbul Teknopark içerisine ASELSAN için yeni bir bina 
yapılması planlanmıştır. Bu binanın yer alacağı bölge  Şe-
kil 1’de verilmiştir. 

Yapılacak yeni binada ASELSAN Araştırma Merkezi 
Direktörlüğü’ne bağlı olarak Biyosavunma ve ileri Malze-
meler Müdürlükleri  yer alacaktır. 

                   

 

Araştırma Merkezi  - 
İstanbul Teknopark 
binasının yeri 

Şekil 1. ASELSAN Araştırma Merkezi’nin İstanbul Teknopark’ta 
Yapılacak Binası İçin Ayrılan Bölge

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi Tesisleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi olarak kurulması hedeflenen Kalkanlı Teknoloji 
Vadisi’nde (KALTEV), AR-GE ve test çalışmalarını yürütmek 
üzere ASELSAN Araştırma Merkezi Direktörlüğü altında 
çalışacak olan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program 
Müdürlüğü kurulmuştur. KALTEV’in KKTC’deki konumu 
Şekil 2’de verilmiştir. 

KKTC’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ASELSAN Araş-
tırma Merkezi Direktörlüğü’ne bağlı olarak Kıbrıs İleri Tek-
nolojiler Araştırma Program Müdürlüğü yer alacaktır.  

 

 

Kalkanlı Teknoloji Vadisi 

Şekil 2. ASELSAN Araştırma Merkezi’nin KKTC’de Çalışacağı 
KALTEV Bölgesi
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3. ÇALIŞMALARIMIZ

Bu bölümde, Araştırma Merkezindeki tamamlanmış ve 
yürütülmekte olan projelerimizden bahsedilmiştir. Asel-
san Teknoloji yol haritasına uygun bir şekilde belirlenen 
araştırma projelerine ilişkin detay bilgiler aşağıda veril-
miştir. 

3.1 Projelerimiz

3.1.1 Yüz Tespiti ve Tanıma Projesi

Yüz tespiti ve tanıma gibi uygulamalarla kolluk kuvvet-
leri, istatistiksel veriler ve video analitiği üzerine çalışan 
gruplar ve güvenlik şirketleri ilgilenmektedir. Bu uygu-
lamaların yaygınlaşması ile suçla mücadelede, kamusal 
güvenliğin sağlanmasında ve kişisel hayatı kolaylaştıran 
araçların geliştirilmesinde avantajlar kazanılacaktır. Bu 
uygulamaların kullanılabileceği alanlara örnek olarak 
görsel kimliklendirme, mobil uygulamalarda güvenlik, 
kent ve yolcu güvenliği verilebilir. Son yıllarda, sosyal 
medya uygulamalarında da yüz tespiti ve tanıma kullanıl-
maktadır. Havalimanlarında da yüz tanıma uygulamaları 
kullanılmaktadır. Adli uygulamalarda yüz tanıma ile teş-
his her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Mobil 
platformlar üzerindeki yüz tanıma uygulamalarında da 
başarılar elde edilmektedir. Dünyanın önde gelen tekno-
loji firmaları, geliştirdikleri taşınabilir elektronik eşyalarda 

yüz tanıma sistemi ile cihaz güvenliğini sağlamaktadır. 
Bu, teknolojiler günlük hayatta ve güvenlik uygulamaları 
için de yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Görsel yüz tespiti ve tanıma alanında dünya çapındaki 
önemli yeteneklerin ASELSAN faaliyet alanlarına özel yön-
tem ve algoritmalar içerecek şekilde geliştirilecek olması 
projenin yenilikçi yönüdür. Yüz tespiti ve tanıma çalışma-
ları ve bilgisayarlı görü alanındaki diğer tespit ve tanıma 
uygulamalarında dünya çapındaki önemli yöntemlerin 
ASELSAN kabiliyetleri arasına katılması planlanmaktadır.  

3.1.2 Öğrenme Tabanlı Metin Analizi

Yeni nesil istatistiki ve/veya öğrenme tabanlı metin ana-
lizi yöntemlerinin geliştirilmesi, literatürdeki yöntemlerin 
Türkçe’ye uygunluğunun araştırılması ve Türkçe dil yapısı-
nın metin analizine uygun dönüştürülmesinin sağlanma-
sı sonucu ASELSAN uygulamaları için Türkçe diline uygun 
bir metin analizi kütüphanesi elde edilmesi projesidir.

Metin verisinin belirli bir forma sahip olmadan da işlene-
bilmesi ve içerisinde bulunan anlamın veriden otomatik 
olarak ayrıştırılabilmesi problemi çok önem kazanmıştır. 
Bu alanda özellikle bazı istatistiki ve öğrenme temelli yeni 
nesil sinyal işleme teknikleri sayesinde çok ciddi tekno-
lojik gelişmeler yaşanmaktadır. Bu alanda yapılan çalış-
malar genel olarak metin analitiği ya da doğal dil işleme 
olarak adlandırılmakta ve yapay zekânın önemli bir alt 

unsurunu oluşturmaktadır. 

Makinelerin insanları anlayabileceği (ya-
pay zekâ) bir geleceğe doğru gittiğimizi 
düşündüğümüzde metin analitiğinin her 
teknoloji firması tarafından kazanılması 
gereken bir yetenek olduğunu değerlen-
direbiliriz. 

Öğrenme tabanlı algoritmalar alanın-
da son dönemde yapılan çalışmaların 
önemli başarılar elde etmesi sonucunda 
metin analitiği konusunda da her geçen 
gün öğrenme tabanlı yeni teknolojiler 
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu çalışmala-
rın büyük bölümü İngilizce veriler üze-
rine geliştirilmekte ve test edilmektedir. 
İngilizcenin aksine Türkçe dilinin sondan 
eklemeli olması geliştirilen bazı yöntem-

 
Şekil 3. Görsel Yüz Tespiti ve Tanıma Çalışmaları ile Kimliklendirme Başta Olmak Üzere 
Birçok Yeni Özellik ASELSAN Ürünlerine Kazandırılacaktır
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lerin Türkçe dili için geçerli olmamasına sebep olmakta-
dır. Bu tarz çalışmalar için de Türkçe dilinin imla yapısına 
özel bazı ön işleme adımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu sebeplerle, bu alanlarda yapılacak çalışmalar 
ve kazanılacak teknolojik yetenekler ASELSAN'ın hem 
mevcut hem gelecek hem milli hem de ihracata yönelik 
projelerinde kullanıma elverişli olacaktır. Ayrıca ASELSAN 
Türkçe dili için mevcut teknoloji seviyesini yakalamış ve 
özgün metin analizi yöntemlerini geliştirmiş olmakla bu 

alanda yapılması gereken teknolojik atılımın da öncüsü 
konumunda olmayı başaracaktır.

3.1.3 Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme Projesi

Termal kameralardan alınan termal iz, televizyon yayını 
ve LIDAR (Light Detection and Ranging  - lazer ile coğra-
fik haritalandırma) görüntüleri üzerinde, yeni nesil derin 
öğrenme tabanlı ileri düzey ve yenilikçi görüntü işleme 
tekniklerinin geliştirilerek patentlenmesi; literatürdeki 
tekniklerin ASELSAN mevcut ve olası tüm görüntü işleme 
problemlerindeki başarımlarının çıkartılarak karşılaştır-
ma sonucu en uygun çözümlerin elde edilmesiyle genel 
görüntü işleme algoritma kütüphanesi oluşturulması 
projesidir. 

3.1.4 Derin Öğrenme Tabanlı Araç Marka/Model 
Sınıflandırıcı Geliştirme Projesi

Kent Güvenlik Yönetim ve Trafik Yönetim/Ücretlendirme 
Sistemleri projelerinde trafikteki araçların fotoğrafların-
dan marka ve model belirleme ihtiyacı karşılanmak üzere 
yeni nesil teknolojilerin kazandırılması projesidir. 

Başarı ile sonlandırılan bu proje sayesinde ASELSAN derin 
öğrenme teknolojisini gerçek bir üründe hayata geçiren 
ilk şirketlerden birisi olmuştur.

 
Şekil 4. Metinlerden Kıymetli Verinin Toplanması ile Hem 
Otomatik Bilgi İşlemenin Hem de Makinelerin İnsanlarla Etkin 
İletişim Kurmasının Önü Açılacaktır

 
Şekil 5. Derin Öğrenme Tekniklerinin Araç Marka ve Model Tanıma Problemine Uygulanması ile 
Yüksek Başarıma Sahip Trafik Güvenliği Sistemleri Oluşturulabilmektedir
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3.1.5 Öğrenme Tabanlı Ambulans Yönetim ve Yönlen-
dirme Simülatör Geliştirme Projesi

Şehir içinde harita ve yol bilgisi kullanılarak 112 Acil am-
bulanslarının hastalara daha hızlı ve etkili bir şekilde yön-
lendirilmesini sağlayarak arama ile ambulansın hastalara 
ulaşma süresini azaltmayı hedefleyen bir projedir. Proje-
de, harita ve yol bilgisi verilen bir bölge için trafik ve acil 
durum bilgilerini gerçek dağılımlara yakın olarak benze-
tilmektedir. Algoritma, bu durumlara karşı gelen ilgili da-
ğılımları bilmeden, zaman içinde bu dağılımları gerçek-
leşmelerinden dinamik olarak öğrenerek meydana gelen 
gecikmelere karşı çözümler üretmektedir. 

İlgili şehrin trafik ve vaka dağılımı bilgisi üzerine hiçbir ka-
bul yapmadan, şehri sadece takip edilen ambulanslardan 
alınan gerçek zamanlı bilgilerden öğrenen yapay zekâ ile 
ambulans konumlandırma problemine yeni bir yaklaşım 
getirilmiştir. Ayrıca yapay zekâ probleminin çok hedefli 
tanımlanması sayesinde vakalara ortalama varış süresinin 

düşürülmesinin yanı sıra en kötü senaryoda bile vakaya 
varış süresinin kısaltılabildiği gösterilmiştir. Bu projede 
kazanılan pekiştirmeli öğrenme deneyimi ile ASELSAN’ın 
dijital ambulans kavramını hayata geçirebilecek ürünler 
geliştirmesi için teknolojik altyapı oluşturulmuştur.

3.1.6 Denizaltılar için Pasif ve Aktif Görünmezlik 
Teknolojileri

Günümüzde denizaltılar ve denizaltı harbi, gerek balistik 
ve nükleer denizaltıların sayısının gerek ise bu tip modern 
denizaltılara sahip ülkelerin sayılarının artmasıyla giderek 
daha önem kazanmaktadır. En önemli özellikleri gizlilik 
olan denizaltılar, sonar teknolojilerinin gelişmesiyle bir-
likte daha sessiz olma ve sonar tehdidine karşı sistem ve 
teknolojilerle donatılma zorunluluğundadırlar. Bu proje-
de geliştirilmekte olan milli denizaltılarımızın önemli bü-
tün teknolojileri gibi sualtı görünmezlik (ya da duyulmaz-
lık) özelliğine sahip olması için pasif ve aktif görünmezlik 
malzeme ve yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Şekil 6. Ambulans Konumlandırma Probleminde Yapay Zekâ Temelli Yöntemlerin Kullanımı ile Daha 
Verimli Acil Yardım Sistemleri Kurmak Mümkündür

 

 
Şekil 7. Akustik Meta-Malzeme Tabanlı Denizaltı Görünmezlik Teknolojileri
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3.1.7 Sıkıştırılmış Algılayıcı Manyetik Rezonans 
Görüntüleme Teknikleri ve Hesaplama Mimarisi 
Geliştirme Projesi

Manyetik Rezonans uygulamalarında tarama süresini kı-
saltarak klinik kullanıma uygun sürelerde görüntü oluş-
turulmasını sağlayacak tekniklere ve hesaplama mima-
rilerine ilişkin yöntem, teknolojiler ve ilgili fikri hakların 
kazanımı projesidir. 

3.1.8 Sıkıştırılmış Algılayıcı Kızıl Ötesi/Termal 
Görüntüleme ve Uygulama Teknikleri Projesi

Kızıl ötesi / termal görüntüleme sistemlerinde sıkıştırıl-
mış algılama kullanarak aynı veriyle daha yüksek kalitede 
görüntü oluşturulmasını sağlayacak gerçek zamanlı uy-
gulanabilir tekniklere erişim ve hesaplama mimarilerine 
ilişkin teknolojilerin kazanımı ile ilgili projedir. 

3.1.9 Girişimsel Manyetik Parçacık Görüntüleme için 
Gerçek Zamanlı Görüntüleme Yöntemleri Projesi

Girişimsel manyetik parçacık görüntüleme yönteminde 
tarama süresini kısaltarak klinik kullanıma uygun süre-
lerde görüntü oluşturulmasını sağlayacak tekniklere ve 
hesaplama mimarilerine ilişkin fikri hakların ve teknolo-
jilerin kazanımı projesidir. 

3.1.10 Sayısal Görüntü Dosyalarında Kaynak Cihaz 
Tanımlama

Sadece foto-sensör gürültü örüntüsü yardımı ile herhan-
gi bir kaçırılma veya fidye isteme gibi bir durumda o ciha-
zı kullanan kişinin kimliğinin ortaya çıkarılması, orijinalli-
ği bozulmuş yani fotomontaj uygulanmış bir fotoğrafın 

 
Şekil 8. Manyetik Rezonans Görüntüleme Tarayıcısından 8 Kat 
Hızlandırılarak Alınan Veri (üstte). Alınan Görüntünün İşlenmesi ile 
Elde Edilen Görüntü (Altta)

 
Şekil 9. Kızılötesi Süper-Çözünürlüklü Görüntüleme İçin Geliştirilen 
Laboratuvar Prototipi Sistem (Üst). Sensörden Alınan Orijinal 
Görüntü (Sol Alt). Sensörden Alınan Görüntünün İşlenmesi İle Elde 
Edilen Görüntü (Sağ Alt).

 
Şekil 10. Girişimsel Manyetik Parçacık Görüntüleme için Gerçek 
Zamanlı Görüntüleme Yöntemleri Projesi Kapsamında Gerçek 
Zamanlı Yüksek Performanslı Görüntüleme Algoritmaları, Hızlı 
Sistem Kalibrasyon Yöntemleri Geliştirilmektedir, Prototip Bir 
MPG Donanımı Üretilmektedir
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sonradan eklenen kısımlarının ayrıştırılması ve ayrıştırılan 
kısımların şüphelenilen kameralardan hangisi tarafından 
kaydedildiğinin tespit edilmesi projesidir. 

3.1.11 Sıkıştırılmış Algılayıcı Radar Teknikleri 
Geliştirme Projesi

Fazlı dizi radar sistemlerinde sıkıştırılmış algılama ve ger-
çekçi işaret modelleri kullanarak tespit, yön bulma ile 
doppler kestirimi başarımını artıracak tekniklere erişim 
ve sistem performansından ödün vermeden anten ele-
man sayısı ve T/R modül sayısını azaltacak mimarilere iliş-
kin teknolojiler ile bu teknolojiler ile ilgili sınai hakların 
kazanımı projesidir. 

3.1.12 Biyoterör Ajanlarının Hızlı ve Hassas Tespiti 
için Mikrodizi Tabanlı bir Biyosensör Geliştirilmesi

Biyoterör ajanlarının hassas tespiti ve tanısı için kulla-
nılmak üzere çoklu ölçüme izin veren optik tabanlı, bir 
portatif ölçüm sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu 
sistemin, pasif mikroakışkan kartuş kullanımı ile sahada 
ölçüme izin vereceği, dolayısıyla ciddi bir ticari rekabet 
şansı olacağı değerlendirilmektedir.

Girişim yansıma ve floresan görüntüleme sistemleri ve 
çoklu ölçüm kabiliyeti sağlayan biyolojik sensör yüzeyi 
kullanımı ile hızlı, doğru ve hassas antijen tanısı hedef-
lenmektedir. Aynı zamanda pasif mikroakışkan kartuş 
kullanımı ile örnek miktarını bir damlaya kadar azaltarak 
ölçüm yapabilme yeteneği ve biyoterör ajanları için labo-
ratuvar ve saha koşullarında hassas ve hızlı tespit yapa-
bilme yeteneği kazanılması planlanmaktadır. Geliştirilen 
biyosensör sisteminin pasif kartuş kısmı kaset sistemi gibi 
çalışabilecektir ve tak-ölç-at yöntemi ile uzman personel 
gerektirmeden kullanılabilecektir. 

Bu proje, ASELSAN'da tamamlanan “Kanda Tek Molekül 
Hassasiyetinde Çoklu Protein Analizi Yapan Tanı Kiti Tek-
nolojisinin Geliştirilmesi” isimli özkaynaklı AR-GE projesi 
kapsamında edinilen deneyimlerin gelişen teknolojiler 
ışığında daha da geliştirilmesi niteliğindedir. Tamamla-
nan projede nano-boyuttaki tek parçacıkların görüntü-
lenmesi amacıyla girişim yansıma mikroskobu kurulmuş-
tur. Bu sistemin kullanımı ile Hepatit B virüs antijeninin 
ölçümü gerçekleştirilmiştir. ASELSAN’a kazandırılan bi-
yosensör çiplerin hazırlığı yeteneği, biyoterör ajanlarının 
tanısı için spesifik olarak kullanılacaktır. Çipler, belirlenen 

 

Şekil 11. Büyük Ölçüde Seyreltilmiş Bir Anten Açıklığı ile Üstün Performans Gösteren Sıkıştırılmış 
Algılayıcı (Sa) Radar Teknikleri
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biyoterör ajanlarının tespiti için hazırlanacak ve optimize 
edilecektir. 

Proje kapsamında floresan görüntüleme sistemi gelişti-
rilecektir ve girişim yansıma görüntüleme sistemine ta-
mamlayıcı olarak kullanılacaktır. Saçılma sinyalinin ve flo-
resan sinyalinin ölçümünün avantajlı olduğu, hassasiyet 
ve doğruluk açısından en iyi performansı sergileyen gö-
rüntüleme sistemlerinin uygun olanının seçilmesi imkanı 
elde edilecektir ve projenin sonraki aşamalarında antijen/
virüs tespiti için kullanılacaktır. 

Bu sistemin geliştirilmesiyle antikoru temin edilebilen/
geliştirilebilen viral ve bakteriyel biyolojik tehditlerin teş-
his ve tespiti için altyapı kazanılmış olacaktır.

3.2 Yayınlarımız

ASELSAN Araştırma Merkezi, kurulduğu 2014’ten bu yana 
36’sı yurtdışı ve 3’ü yurtiçi olmak üzere toplam 39 makale 
yayımlamıştır. Bununla birlikte 55’i yurtdışı ve 26’sı yur-
tiçi olmak üzere toplam 81 bildiri sunmuştur. Araştırma 
Merkezi’nin yayımladığı üç adet kitap bölümü de bulun-
maktadır. 

3.3 Patentlerimiz

Yaptığı çalışmalar kapsamında, ASELSAN Araştırma Mer-
kezi 7 yurtdışı ve 5 yurtiçi patent başvurusunda bulun-
muştur. 

4. SONUÇ

Bu makalede ASELSAN Araştırma Merkezinde yaptığı-
mız AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarından bahsedilmiştir. 
ASELSAN’ın en büyük savunma sanayii şirketlerinde en 
üst sıralara gelebilmesi için AR-GE ve yenilikçiliğin en 
önemli faktör olduğu bilinci ile çalışmalarımız devam et-
mektedir. 
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