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SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı’nın ONUR
Ziyareti...
09 Ocak 2018 tarihinde SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı, Taktik ve Özel Amaçlı
İnsansız Sistem Projeleri Müdürlüğü Firmamıza ziyarette bulunmuşlardır. Söz konusu ziyaret
kapsamında; heyete firmamız tarafından yerli olarak geliştirilen Yer Kontrol İstasyonu “Ses
Haberleşme Sistemi (VCS)”, “Ses Kayıt Sistemi (VRS)” ve insansız plaformlar için geliştirilen
“Uçak Telsiz Rölesi” çözümümüz ve diğer yetkinliklerimiz hakkında bilgi verilmiştir. Ziyaret, ARGe Merkezimizin ve üretim ortamımızın gezilmesi sonrası sonlanmıştır. Firmamıza gösterilmiş
olan ilgi ve nezaketten ötürü teşekkür ederiz...

Çalışanımızın Büyük Başarısı…
Şirket çalışanlarımızdan Oğuzhan KAYHAN’ın, telsiz amatörü olarak gerçekleştirdiği, aydan
sinyal yansıması ile dünya üzerindeki iki nokta arasında iletişim kurulmasına yönelik çalışmaları
Fransa’da konuşlu “Radio-REF” dergisinde yayımlanmıştır. Personelimiz, Türkiye’den tek istasyon
olarak katıldığı EME yarışmasında, kategorisinde dünya 27.si olmuştur. Kendisini tebrik eder,
başarılı çalışmalarının devamını dileriz…

Sergi Salonumuz Hizmete Açıldı…
ONUR Mühendislik olarak sergilediğimiz yenilikçi tanıtım yaklaşımları kapsamında ürünlerimizi
tüm var olan/potansiyel müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi tanıtabilmek açısından
sergi salonumuzu hizmete açtık. Söz konusu sergi salonunda firmamız tarafından yerli olarak
geliştirilen Yer Kontrol İstasyonu “Ses Haberleşme Sistemi (VCS)”, “Ses Kayıt Sistemi (VRS)”,
insansız platformlar için geliştirilen “Uçak Telsiz Rölesi” çözümümüz ve deniz platformları için
geliştirilen taktik hibrit ağ yönetim çözümlerimiz yer alıyor. Tüm ilgilileri bekleriz…

DHMİ Kesin Kabulleri Tamamlandı…
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) için yürütülen Adana, Gaziantep, Muş ve Siirt
Havalimanları için VCS/VRS Temini Projesi’nin kesin kabulleri 26.01.2018 tarihi itibari ile
tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında; milli imkanlarla, askeri kullanım için geliştirilen haberleşme
çözümlerimiz sivil havacılık alanında kullanım bulmuş ve DHMİ ilk defa yerli bir üretici ile bu
sistemleri hayata geçirmiştir. Firmamız için önemli bir mihenk taşı olan bu projeye büyük
özverilerle katkı sağlayan tüm DHMİ personeline teşekkür eder, personelimizi de tebrik ederiz…

Kara Sistemleri Semineri’ne Sponsor Olduk...
ONUR Mühendislik olarak 05-06 Kasım 2018 tarihleri ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi/
ANKARA’da gerçekleşecek olan “4. Kara Sistemleri Semineri”ne “Oturum Sponsoru” olduk.
Söz konusu etkinlik kapsamında kara platformları arasındaki haberleşmeyi sağlayacak Ar-Ge
Projelerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunacak, sunum gerçekleştirecek ve açılacak stantta
yetkinliklerimizi sergileyeceğiz.

ASELSAN - ONUR SÖZLEŞMESİ…
ASELSAN’ın Hv.K.K.lığı için yürütmekte olduğu “Hava Trafik Radar Sistemi Geliştirilmesi Projesi”
ana sözleşmesi çerçevesindeki “Haberleşme ve Kayıt Sistemi Geliştirilmesi ve Tedariki”ne ilişkin
alt yüklenici sözleşmesi ASELSAN ile ONUR A.Ş. arasında 26.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe
girmiştir.

Sözleşme kapsamında Hv.K.K.lığına teslim edilen ve harekat sahasında kendini

kanıtlamış olan VCS/VRS çözümlerimize yeni bir takım kabiliyetler kazandırılması ve ilgili tasarım
ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Yeni projemizin hayırlı olmasını diler, tüm
proje paydaşlarına başarılar dileriz...

HSTA Projesi Fabrika Kabulleri Başarı ile Tamamlandı…
Hv.K.K.lığı’nın ağ destekli ses haberleşme (VCS) ve kayıt sistemleri (VRS) ihtiyaçları kapsamında,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ana yüklenici olarak yürütmekte olduğumuz Hava Savunma
Telsiz Ağı Projesi’nin (HSTA) ikinci safhası kapsamındaki ilk Fabrika Kabul Testleri Hv.K.K.lığı ve
SSM’nin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Milli olarak firmamız tarafından geliştirilen VCS ve VRS
ürünleri tüm testleri başarı ile geçmiş olup sistemler ivedilikle Hv.K.K.lığı kullanımına verilecektir.
Proje kapsamında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz…

ÇALIŞANLARIMIZIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK…
Ocak ve Şubat ayında doğan çalışanlarımızın doğum günlerini keyifli bir etkinlik ile kutladık.
Kendilerine tekrardan sağlık, huzur ve keyif dolu yeni yaşlar dileriz…
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