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IDEF 2019, 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında, İs-
tanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
Standımızda 300’ün üstünde ürün sergilendi. Top-
lam 6.000 m2’ye yaklaşan standımızda dört gün bo-
yunca yaklaşık bin 200 ASELSAN çalışanı görev aldı. 
TSKGV’nin yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 
IDEF 2019’da, kuruluş misyonumuzun gerekliliklerini 
yerine getirmek için var gücümüzle çalıştığımız tek-
rar vurgulandı. Sahip olduğumuz birikimi insanların 
güvenliğine, refahına ve doğanın korunmasına ada-
yan bir global teknoloji firması olarak mesajlarımız, 
ürünlerimiz, kabiliyetlerimiz dünya ile bir kez daha 
paylaşıldı. Paydaşlarımız, devletimiz ve dost/müttte-
fik ülke makamları ile çok sayıda iş birliğine fuar sü-
recinde imza atıldı. 

ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamındaki BMC ile 
ASELSAN arasında tarihimizdeki en büyük imzalar-
dan biri atıldı. ALTAY Projesinde edinilen kazanımlar 
ile ASELSAN, dünya genelinde ana muharebe tank-
larına yönelik tüm görev donanımları ve yazılımlarını 
kendi imkanları ile yerli ve milli olarak geliştiren ve 
tanklar üzerine entegre edebilen tek firma konumu-
na geldi.

ASELSAN’in hava savunma alanında bugüne kadar 
kazandığı bilgi birikimi ve tecrübenin son ürünle-
rinden birisi olan GÖKDENİZ Deniz Platformları için 
Yakın Hava Savunma Sisteminin lansmanı Savunma 
Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir’in teşrifle-
riyle IDEF 2019’da yapıldı.

Türkiye ve AB  Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasite-
sinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Teda-
rik Projesi kapsamında 20 adet ATEŞ Mobil Sınır Gü-
venlik Sistemi, devletimizin üst düzey yöneticileri ve 
AB temsilcilerinin de katılımı ile törenle teslim edildi.

Gece Görüş Dürbünlerinin Gambiya Ordusuna tes-
limatı gerçekleştirildi. Düşman Elektronik Destek 
sistemleri tarafından tespit edilmeden hedef tespiti 
yapabilme özelliğine sahip ALPER LPI Radarı, Pakis-
tan Donanması tarafından tek kaynak olarak seçildi. 

ASELSAN tarafıdan milli olarak geliştirilmiş olan 
ZARGANA Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sis-
temi, ZARGANA Sistemi, Pakistan Deniz Kuvvetleri 
envanterinde bulunan ve STM ana yükleniciliğinde 
yarı ömür modernizasyonu yapılmakta olan AGOSTA 
90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek. Pakistan, 
bu teslimatla Endonezya’dan sonra Torpido Karşı 
Tedbir Sistemlerimizin ihraç edileceği ikinci ülke ola-
cak.

ASELSAN, CBL Ankara Seri A’da 2018-2019 sezonu-
nu yenilgi yüzü görmeden şampiyon olarak noktala-
dı. Şampiyon basketbolcularımızı tebrik ediyoruz. 

Bültenimizde ASELSAN’da Mayıs ayı içinde gerçek-
leşen çok sayıda habere yer vermeye çalıştık. Şir-
ketimiz ve ülkemiz için gurur verici pek çok haberi 
vermek üzere bir sonraki sayımızda görüşmek dile-
ğiyle… 

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R
IDEF’TE 
ASELSAN 
RÜZGARI

ASELSAN, IDEF 2019’da 
çok sayıda cihaz ve sistemini 
sergileme imkanı buldu.
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IDEF 2019, 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde her yıl olduğu gibi 
bu yıl da ASELSAN’ın gövde gösterisi ile gerçekleşti. 

Yeni kurulan İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcılığımızın benimsediği yeni yöntemler, stant 
tasarımındaki teknolojik ve tasarımsal değişiklikler, 
ASELSAN ürünlerini paydaşlarımıza aktrarırken benim-
sediğimiz yeni üslup, kullandığımız görseller, 2019 yılı 
IDEF’ini daha önceki IDEF’lerden farklılaştırmamıza kat-
kı sağladı. 

Standımızda 300’ün üstünde ürün sergilendi, İlk kez tek 
bir platform üzerinde entegrasyon kabiliyetlerimizi, 3D 
mapping yardımıyla bir arada gösterdik, bu sayede zi-
yaretçilerimize de görsel bir şov sunduk.

Açık alanımızda kara platformlarımızı sergilerken iç ala-
nımızda daha küçük boyutlu ürün, sistem ve çözümleri-
mize yer verdik.

Toplam 6.000 m2’ye yaklaşan standımızda 4 gün bo-
yunca yaklaşık 1.200 ASELSAN’lı olarak görev aldık. 
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50’nin üzerinde ülkeden 100’ün üstünde yabancı heyet 
ve çeşitli seviyelerden pek çok yerli heyet ağırladık. 

ASELSAN’ın en yeni sistemlerinden biri olan Deniz Plat-
formları için Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ’in 
lansmanını yaptık, KORKUT’un seri üretim törenini ger-
çekleştirdik. Pek çok sözleşmeye imza attık, yeni işbirlik-
leri kurduk. 

Sektör başkanlıklarımız, ürünlerimizin ve sistemlerin 
kurulması ve faal hale getirilmesi için fuar öncesinden 
itibaren çalıştılar ve teknik özelliklerin ziyaretçilere akta-
rılması konusunda büyük katkı sağladılar. 

Kurumsal İletişim Müdürlüğümüz, etkinlik ve protokol 
hizmetleri, yurtiçi basın faaliyetleri, toplantı odalarının 
koordinasyonu, eşantiyonların dağıtılması gibi konular-
da yoğun destek sağladı. 

ASELSAN standı içinde oluşturulan “Tedarikçi Köşesi”n-
de, Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğümüz “Millileş-
tirme” kapsamında 300’e yakın kalemin sanayicilerimize 
tanıtımını yaptı, 300’den fazla firma ile ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.

İşe Alım ekibimiz, Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğren-
ci ve mezunların yoğun ilgi gösterdiği İDEF’19 Kariyer 
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Günü’ne katılarak ASELSAN İK Süreçleri hakkında katı-
lımcılara bilgi verdi.

TSKGV’nin yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 
IDEF 2019’da, kuruluş misyonumuzun gerekliliklerini 
yerine getirmek için var gücümüzle çalıştığımızı tekrar 
vurguladık. Sahip olduğumuz birikimi insanların gü-

venliğine, refahına ve doğanın korunmasına adayan bir 
global teknoloji firması olarak mesajlarımızı, ürünleri-
mizi, kabiliyetlerimizi dünya ile bir kez daha paylaştık. 
Güçlü varlığımız ve sürekli gelişim ivmemiz ile bundan 
sonraki IDEF’lerde yine yeniden kendimizi aşacağımızın 
sinyallerini verdik. 
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ASELSAN ile STM arasında Süratli Botlarda Elektrikli Tahrik Sisteminin Geliştirilmesi konusunda İyi Niyet Anlaş-
ması IDEF 2019’da atıldı.

ASELSAN ve Altınay firmaları arasında çalışmaların geliştirilerek devamı hususunda bir mutabakat muhtırası 
imzalandı.
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki anti-tank füze sistemlerinde termal nişangâh olarak kullanılmak 
üzere, ASELSAN ve Ukrayna devlet savunma kuruluşu Spets Techno Export (STE) arasında ASELSAN’ın Dört-
göz-S termal kameralarının tedariğine yönelik bir sözleşme imzalandı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacı kapsamında, ASELSAN ve Ukrayna devlet kuruluşu Spets Te-
chno Export (STE) arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsiz tedariki konulu satış sözleşmesi imzalandı.



ASELSAN a bülten8

ASELSAN, gece görüş dürbünlerini Gambiya ordusuna ihraç etti. Gece Görüş Cihazları, Gambiya Silahlı Kuvvet-
lerine IDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarında düzenlenen törenle teslim edildi. Gambiya Genelkurmay Başkanı 
Korgeneral Masanneh Kinteh, üründen duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde Savunma Sanayii Ağı (SavNET) için imzalar 
atıldı.
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ASELSAN ve ESEN arasında, çeşitli radyo seyrüsefer sistemlerini tek bir ekipman üzerinde birleştiren Radyo 
Seyrüsefer Cihazı geliştirmek üzere sözleşme imzalandı.

ASELSAN ve ROKETSAN, ASELSAN tarafından geliştirilen Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı (İHA) Sisteminin RO-
KETSAN tarafından geliştirilen ROKETSAN İnsansız Hava Aracı Mühimmatı (RİHAM) Sistemi ile silahlandırılması 
konusunda yeni bir iş birliği sürecini başlattı.
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ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamındaki ASEL-
SAN teslimatlarının sözleşme toplam bedeli 
840.986.250 Avro olarak gerçekleşti. ALTAY Pro-

jesinde edinilen kazanımlar ile ASELSAN, dünya gene-
linde ana muharebe tanklarına yönelik tüm görev dona-
nımları ve yazılımlarını kendi imkanları ile yerli ve milli 
olarak geliştiren ve tanklar üzerine entegre edebilen 
tek firma konumuna geldi. 

ALTAY Tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN ta-
rafından sağlanmasına yönelik BMC ile ASELSAN ara-
sında ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleş-
mesi IDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarında imzalandı. 
BMC Standında yapılan törene Savunma Sanayii Başka-
nı Prof. Dr. İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı 
Ethem Sancak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve diğer ana alt 
yüklenici firmaların yöneticileri katıldı.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde farklı tank platformlarına yö-
nelik geliştirme ve modernizasyon programlarında ba-
şarıyla görev alan ASELSAN; tank konusunda kazandığı 
önemli tecrübe ile Türk Ana Muharebe Tankı ALTAY’ın 
tüm kritik görev donanım ve yazılımlarını geliştirdi. 
ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ASELSAN sistemle-
rinin entegrasyonunu ve doğrulamalarını ALTAY Pro-
jesi Dönem-I kapsamında gerçekleştirildi. Bu süreçte 
ASELSAN sistemleri, ALTAY Tankı prototipleri üzerinde 
2000’den fazla atışla ve bir tankın ömrü boyunca maruz 
kalacağı her türlü zorlu şartlarda 10.000 km’nin üzerin-
de arazi sürüş testleri ile başarıyla doğrulandı. 

Gerçekleştirilen doğrulamalar ile seri üretime hazır ol-
duğunu ispatlayan ALTAY’da ASELSAN tarafından ge-
liştirilen sistemlerin temel tasarım kriteri olarak; azami 
performansın yanı sıra lojistik birliktelik ve görevde kal-
ma süresinin yüksek tutulması esas alındı.

ALTAY TANKINDA ASELSAN 
SİSTEMLERİ GÖREV YAPACAK

ASELSAN a bülten10
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ALTAY Tanklarında yer alacak ASELSAN Sistemleri:

• Tank Atış Kontrol Sistemi
• Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi 
• Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
• AKKOR Aktif Koruma Sistemi
• Tank Sürücü Görüş Sistemi
• Tank Lazer Uyarı Sistemi

• Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi
• Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Yukarıda bahsedilen sistemlerin kullanıcı/bakım eği-
timlerinin verilmesi amacıyla oluşturulacak eğitim araç-
larına yönelik ihtiyaç duyulan ürünlerin teslimatları da 
sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek.

11HAZİRAN 2019
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Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ve Plaka Tanıma 
Sistemi Projesi KKTC Paketi Sözleşmesi, T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASEL-

SAN, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KKTC Polis Genel 
Müdürlüğü arasında imzalandı. IDEF’te gerçekleştirilen 
imza törenine T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN, EGM, KKTC 
Polis Genel Müdürlüğü ve sektör temsilcileri katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen, terörle 
mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla 
Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemlerinin kurulumları 
gerçekleştiriliyor ve okullarda güvenli eğitim ortamının 
tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemleri-
nin kurulumları yapılıyor. Milli olarak geliştirilen yazılım-
lar ile tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilmesi 
yeteneği Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırılmış 
durumda.

ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde T.C. Cumhurbaşkanlı-
ğı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
olan proje kapsamında bugüne kadar toplam 45.000 
adet kamera ve yaklaşık 7.500 adet plaka tanıma siste-
mi kurulumu yapıldı ve devreye alma işlemleri tamam-
lanarak Emniyet Güçlerimizin kullanımına sunuldu. Sis-
temlerin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarına istina-
den hazırlanan ek paket için SSİK onayı alındı ve tedarik 
süreci başlatıldı. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ve Plaka Tanıma Sis-
temlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde KKTC 
Makamlarınca ihtiyaç bildirilen noktalara kurulması 
talebine istinaden Şubat ayında KKTC’de saha ziyareti 
gerçekleştirildi. Ardından KGYS KKTC Paketinin başla-
tılmasına yönelik SSİK onayı alındı.

KGYS KKTC Paketi kapsamında;
• İhtiyaç bildirilen 161 noktada, 345 Sabit Kamera, 

94 Hareketli Kamera, 22 Lazer PTZ Kamera ve 237 
şerit Plaka Tanıma Sistemi kurulumu,

• KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli 
modernizasyon işlemleri,

• Merkezi yazılımların KKTC’de kullanılmasına yöne-
lik uyarlamalar gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asayiş 
ve güvenliğe katkı sağlanması amacıyla ihtiyaç bildiri-
len tüm noktalar için sistem kurulumlarının yapılması, 
sistemlerin sorunsuz ve yüksek performans ile çalışması 
için SSB, EGM, KKTC Polis Genel Müdürlüğü, ASELSAN 
ve alt yüklenicilerle birlikte çalışmalara tüm hızıyla de-
vam edilecek.

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ 
VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ 
PROJESİ KKTC PAKETİ
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Alçak İrtifa Radar (AİR) Sistemi Projesi, T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 
ASELSAN arasında imzalandı. IDEF’te gerçekleş-

tirilen imza törenine T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN, SSB ve 
sektör temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında, hava gözetleme resminde Erken İh-
bar Radarları tarafından kapsanamayan alçak irtifa ve 
orta/uzun menzilli alanlar ile Erken İhbar Radarlarının 
arıza dönemlerinde kapsanamayan alanların kapsan-
ması amaçlanıyor. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla tedarik edilecek olan radarların:

• Savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar, hayalet uçak-
lar ve anti-radyasyon füzelerine karşı etkinlik sağ-
laması,

• Uzun menzilli radarlar tarafından kapatılamayan 
bölgelerin kapsama altına alınmasını yüksek hare-
ket yeteneğiyle birlikte sağlamak ve alçak irtifadan 
gelmesi beklenen düşük radar kesit alanına sahip 
hedeflerin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sistem, ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma 
sistemleriyle de entegre olabilecek. Bu amaçla radar ta-
rafından erken uyarı ve Karaya Konuşlu Hava Savunma 
Sistemleri için arama fonksiyonları yerine getirilecek, 
hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. 
Böylelikle entegre hava gözetleme ve savunma sistemi-
nin reaksiyon süresi de kısaltılabilecek.

Radar üzerinde yer alacak Milli Mod5/S IFF sistemi sa-
yesinde tespit edilen ve daha sonrasında takibe alınan 
hedeflerin IFF sorgulamaları yapılarak dost unsurlarla 
ilgili bilgiler anlık olarak radar terminallerinde izlenebi-
lecek. AİR teknik çözümleri, lojistik ihtiyaçları da göze-
tilerek, EİRS ve STR projelerinde geliştirilmiş / geliştiri-
lecek olan tasarım çözümleri azami ölçüde kullanılacak 
şekilde oluşturuldu.

ALÇAK İRTİFA RADAR SİSTEMİ 
PROJESİ İMZALANDI
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IDEF 2019’da, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 
ASELSAN, KORKUT’un seri üretim törenini gerçek-
leştirdi. KORKUT kundağı motorlu namlulu alçak irtifa 

hava savunma silah sistemi, hareketli unsurlar ile me-
kanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde ger-
çekleştirmek üzere ASELSAN tarafından tamamen milli 
imkanlarla geliştirildi

KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Sa-
vunma Silah Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize bir-
liklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek 
üzere ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla 
geliştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları 
doğrultusunda dağıtık bir mimariye sahip olan KOR-
KUT sisteminde her bir takım üç adet Silah Sistemi Aracı 
ve bir adet Komuta Kontrol Aracından oluşuyor.

KORKUT Seri Üretim Sözleşmesi 19 Mayıs 2016 tarihin-
de imzalanmıştı. KORKUT sistemlerinin seri üretimi kap-
samındaki ilk teslimat 30 Mart 2019 tarihinde tamam-
landı. Bu teslimat kapsamında bir adet Komuta Kontrol 
Aracı ile üç adet Silah Sistemi Aracı teslim edildi. KOR-
KUT Projesi, ASELSAN’ın hava savunma alanındaki ye-
teneklerinin daha ileri bir noktaya taşınmasını ve ülke-
mizin bu alanda pek çok yeni teknolojiyi kazanmasını 
sağladı. Türkiye, KORKUT ve 35 mm Parçacıklı Mühim-
mat (ATOM) ile birlikte dünyada az sayıda ülkenin sahip 
olduğu bir yeteneğe milli olarak sahip hale geldi.

KORKUT Projesinde 35 mm silahın üretimini yapan MKE 
Kurumu başta olmak üzere çok sayıda yerli kuruluş gö-
rev aldı. Bu proje ile birlikte KOBİ’lere ve yan sanayi fir-
malarımıza iş hacmi yaratılarak yeni yetenek ve altyapı-
lar kazandırıldı.

KORKUT SERİ ÜRETİM TÖRENİ IDEF 
2019’DA YAPILDI

ASELSAN a bülten14
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ASELSAN’in hava savunma 
alanında bugüne kadar 
kazandığı bilgi birikimi 

ve tecrübenin son ürünlerinden 
birisi olan GÖKDENİZ Deniz 
Platformları için Yakın Hava Sa-
vunma Sisteminin lansmanı Sa-
vunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir’in teşrifleriyle IDEF 
2019’da yapıldı.

Sistem, güdümlü anti-gemi füze-
leri ve ayrıca İnsansız Hava Araç-
ları, Uçaklar ve Helikopterlere 
karşı hava savunmasının en etkili 
şekilde karşılanmasını sağlaya-
cak. Sistem, ayrıca yakın alanda 
asimetrik su üstü tehditlerine 
karşı da etkili olacak. ASELSAN 
tarafindan geliştirilmiş olan 35 mm 
Parçacıklı Mühimmat’ı (ATOM) da kul-
lanacak olan sistem; ATOM ile birlikte 
güncel hava tehditlerine karşı gemi öz 
savunması için etkili bir çözüm sağlıyor.

Sistem; hedef tespit, teşhis, takip ve imha-
sını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. 
Sistemde bulunan 3 boyutlu arama radarı; atış 
kontrol radarı ve E/O algılayıcılar gece ve kötü 
hava koşullarında da sistemin etkin şekilde kulla-
nımına imkan tanıyor. Sistem; operatör kontrolün-
de işletilebildiği gibi, gereken durumlarda görevini 
operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan tam oto-
matik olarak da yerine getirebiliyor. Sistemde bulunan 
Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması sa-
yesinde iki farklı tipte mühimmat sisteme yüklenebiliyor 
ve istenen mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor. Bu 
sayede farklı hedef tiplerine karşı en etkili mühimmat 
tipi seçilerek kullanılabiliyor ve hava savunma görevinin 
en maliyet-etkin şekilde icra edilmesi sağlanıyor. 

ASELSAN, bu konuda ülkemizde kazanılmış olan ka-
biliyeti Mayıs 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı ve 
Dz.K.K.lığının desteği ile yapılan atışlı test ile göstermiş; 
testte güdümlü mermi saldırısını simüle eden yüksek 
hızlı hedef uçak vurularak düşürülmüştü.

GÖKDENİZ 
LANSMANI

ASELSAN a bülten16
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Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, ASELSAN Standını ziyaret etti.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, ASELSAN Standını ziyaret etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank,  ASELSAN Standını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ümit Dündar, 
ASELSAN Standını ziyaret etti.
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Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Adnan Özbal, ASELSAN Standını ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Hasan Kü-
çükakyüz, ASELSAN Standını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin,  
ASELSAN Standını ziyaret etti.
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Düşman Elektronik Destek sistemleri tarafından 
tespit edilmeden hedef tespiti yapabilme özelli-
ğine sahip ALPER LPI Radarı, Pakistan Donanma-

sı tarafından tek kaynak olarak seçildi. 

ASELSAN’ın MİLGEM platformlarında da kullanılan AL-
PER LPI Radarı, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin envanteri-
ne girecek olan ve şu anda DAMEN tersanesinde inşa-
sı devam eden OPV platformlarında kullanılacak. İnşa 
edilen her iki OPV platformunda da kullanılmak üzere 
siparişi alınan ALPER LPI Radarının, Pakistan Donanma-
sı envanterindeki ondan fazla platformda daha kullanıl-
ması için görüşmeler devam ediyor. 

ALPER LPI 
RADARININ 
İHRACAT 
BAŞARISI
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Kara Kuvvetleri Komutanlığının el yapımı patlayıcı-
lar (EYP) ile daha etkin şekilde mücadele etmesini 
sağlamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı 

(SSB) ile ASELSAN arasında yürütülen Elektronik Dev-
reli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme 
Sistemi Projesi kapsamında HPEM (High Power Elect-
romagnetics – Yüksek Güçlü Mikrodalga) alt sisteminin 
teknoloji gösterimi Gölbek Anten Test Sahasında yapıl-
dı.

Gösterime SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, 
Genelkurmay MEBS Başkanı Tuğgeneral Alper Ketenci-
oğlu, Asayiş Başkanlığı TEM Dairesi Başkanı Tuğgeneral 
Şakir Uslu, SSB Anayurt Güvenliği Grup Başkanı Halil İb-

rahim Öztürk’ün yanı sıra SSB, Genelkurmay Başkanlığı, 
Kara Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Eğitim Doktrin, Jandar-
ma Genel Komutanlıkları ve Emniyet Genel Müdürlü-
ğünden  yaklaşık 50 kişilik bir heyet katıldı.

Gösterim sırasında HPEM Sistemi birbirinden farklı EYP 
düzeneklerini başarıyla etkisiz hale getirdi. Böylece EYP 
ile mücadelede HPEM teknolojisinin önemini bir kez 
daha gösterilmiş oldu. Sistem EYP’lerin yanı sıra drone 
tipindeki tehditlere karşı da oldukça başarılı bir perfor-
mans sergiledi. Sistem gösterimi heyet tarafından da 
beğeniyle karşılandı.

HPEM SİSTEMİ 
GÖSTERİMİ
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SARPER RADARI EGE VE 
AKDENİZ’DE GÖREVDE

Milli insansız hava aracı (İHA) ANKA, yeni faydalı yükü milli SARPERTM 
Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile göreve başladı.

Faydalı yükleriyle Ege ve Akdeniz’de kullanılacak Anka, SARPERTM 
radarıyla uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplayacak, su üstü 
unsurlarının türünü tespit edebilecek, konumlama yapabilecek.

SARPERTM Radarı sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat 
toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit 
edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs 
bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıy-
la hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

ASELSAN, hava platformları için geliştirdiği görüntüleme ve hareketli hedef 
tespit radarı SARPERTM SAR Sistemini seri üretimlerini tamamlayarak TUSAŞ’a 
teslim etmişti. ANKA’ya entegre edilen SARPERTM ile Dalaman’da uçuş test-
leri gerçekleştirildi.

ASELSAN a bülten24
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SARPERTM, insanlı ve insansız hava platformlarında, yük-
sek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme ve hareketli he-
def tespiti amaçlı olarak kullanılabiliyor.

Havadan gözetleme uygulamalarında SAR sensörleri, 
yağışlı/bulutlu ve karanlık havada dahi görüntüleme 
yapabilme kabiliyetleriyle önemli kazanımlar sağlıyor. 
SARPERTM, özel anten tasarımı ve sinyal işleme uygula-
maları sayesinde aynı anten üzerinden görüntüleme ve 
hareketli hedef tespiti yapabiliyor.

Askeri alanda keşif ve gözetleme uygulamalarında kul-
lanılan SARPERTM sivil alanda ise doğal afet sonrası ha-
sar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık 
uygulamalarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

SARPERTM, 30 bin feet irtifaya kadar çalışabiliyor.

25HAZİRAN 2019
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ATEŞ, 
SINIR GÖREVİNE HAZIR

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasi-
tesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları 
Tedarik Projesi kapsamında 20 adet ATEŞ Mobil 

Sınır Güvenlik Sistemi, devletimizin üst düzey yönetici-
leri ve AB temsilcilerinin de katılımı ile törenle teslim 
edildi.

ASELSAN a bülten26
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Projenin devir-teslimi nedeniyle ASELSAN’ın Macunköy 
yerkeşkesinde bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, burada 
yaptığı konuşmada, AB ile ortaklaşa yürütülen projele-
rin önemine işaret etti. Demir, savunma sanayisinden, 
teknolojik açıdan en optimum çözümleri sunmasını ve 
güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamada etkin olma-
sını beklediklerini ifade etti.

“AB daha fazla destek vermeli”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Fa-
ruk Kaymakcı, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin doğu sınırları esasında Avrupa’nın ve NA-
TO’nun sınırlarıdır. AB ile aramızdaki mali iş birliğinde 

entegre sınır yönetimi önemli bir alan olup, sadece sınır 
gözetimi projelerine Katılım Öncesi Mali Yardım Ara-
cı (IPA) 2 döneminde 2014-2016 arasında 158 milyon 
avroluk destek sağlanmıştır. AB, Türkiye’nin göç ve sı-
nır yönetimi kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara 
daha fazla destek vermelidir.”

“Türkiye üzerine düşeni yapıyor”

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosma-
noğlu, sınır güvenliğinin dünyanın herhangi bir yerinde 
henüz tam olarak çözülemeyen büyük bir sorun oldu-
ğunu söyledi.

Sınır güvenliği konusundaki çalışmalar hakkında bilgi 
veren Karaosmanoğlu, “Türkiye bu konuda üzerine dü-
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şen görevleri hakkıyla yerine getiren belki de tek ülke-
dir.” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sınır güvenli-
ğinde atılan adımların, yapılan çalışmaların etkisinin tek 
bir ülkeyle sınırlı olmadığını ve bu konuda çalışırken 
tüm dünyanın “tek bir ülke” hassasiyetiyle hareket et-
mesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki en kısa ge-
çiş noktasında bulunduğunu belirten İnce, “Türkiye’nin 
sınır güvenliği Avrupa’daki huzur ve güvenliği doğru-
dan etkileyen bir meseledir. Son yıllarda ülke ve Bakan-
lık olarak sınır güvenliği konusunda oldukça modern, 
sonuç odaklı ve yüksek teknolojili pek çok projeye hep 
birlikte imza attık.” ifadesini kullandı.

ASELSAN yeni çözümler için çalışıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, karada, denizde, havada ve 
uzayda milli sistemler ve bu sistemlerle oluşturulan 
entegre çözümlerle güvenlik güçlerine destek olmak-
tan gurur duyduklarını dile getirerek, “Bu projede de 
olduğu gibi, ASELSAN olarak ülkemizin AB hedefleri 
doğrultusunda hem AB hem de NATO standartlarında 

tasarım ve üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İleriye 
dönük çalışmalarımız arasında hızlı ve minimum insan 
katkısıyla sınır kapılarından geçişi sağlamak amacıyla 
yüz tanıma sistemleri dahil biyometrik sistemlerin geliş-
tirilmesi gibi projelerimiz yer almaktadır.” dedi.

Konuşmaların ardından projenin yararlanıcısı İçişleri Ba-
kanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında devir-teslim 
sözleşmesi imzalandı.

ATEŞ birçok teknolojiyle donatıldı

Yüzde 75’i Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı tarafından, kalanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
ulusal katkıyla desteklenen proje kapsamında, 2017’de 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biri-
mi tarafından ihaleye çıkıldı.

AB çapında yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına 
açık olan ihalede ASELSAN en iyi fiyat ve teknik çözümü 
vererek birinci oldu.

Sözleşme makamının Hazine ve Maliye Bakanlığı Mer-
kezi Finans ve İhale Birimi, ana faydalanıcının İçişleri Ba-
kanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve kullanıcının da 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu proje dahilinde 57 
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güvenlik sistemi için toplam bedeli yaklaşık 30 milyon 
avro olan iki ayrı sözleşme imzalandı.

Araç platformu olarak Katmerciler tarafından üretilen 
Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları kullanıldı. Araç 
üzeri elektronik sensörler ve bu sensörlerin bir arada 
çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı ASEL-
SAN tarafından tasarlanan ve üretilen milli sistemlerden 
oluşuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile farklı ülkelerdeki askeri birlik-
lerin de envanterinde olan ASELSAN ürünü Acar Kara 
Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD Elektrooptik Sensör 
Sistemi, 9661 V/UHF Kara Telsiz Sistemi ve Seda Atış 
Yeri Tespit Sistemi araç üzerine entegre edildi. Yine 
firma tarafından tasarlanan Secans Güvenlik Yönetim 
Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışa-
bilmesi sağlanıyor.

Araç üzeri sensörler sayesinde, gece/gündüz olumsuz 
hava koşullarında askeri birliklerin kısa, orta, uzun men-
zilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak. Radarla 
tespit edilen bir hedef ya da atış yeri tespit sistemiyle 
belirlenen bir keskin nişancı atışı sayısal harita üzerinde 
koordinatlarıyla belirlenerek termal kamera ile gözet-
lenebilecek ve takip altına alınabilecek. Ayrıca tüm bu 
görüntüler sürekli kaydedilecek.

Projede tasarım faaliyetleri tamamlanırken, 20 ATEŞ 
Mobil Sınır Güvenlik Sistemi üretimi, kullanıcı eğitimle-
ri ve sistem testleri İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle 
gerçekleştirilerek batı sınırlarındaki askeri birliklere tes-
lim edilmek üzere hazır hale getirildi.

Trakya sınırlarında kullanılacak sistemler sayesinde yasa 
dışı göçmen ve kaçakçılar tespit edilecek, Türkiye-AB 
sınır hattı güvenliğine katkı sağlanacak.
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ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilmiş olan 
ZARGANA Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir 
Sistemi Pakistan’dan sipariş aldı. ZARGANA Sis-

temi, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan 
ve STM ana yükleniciliğinde yarı ömür modernizasyo-
nu yapılmakta olan AGOSTA 90B sınıfı denizaltılar için 
tedarik edilecek. Pakistan, bu teslimatla Endonezya’dan 
sonra Torpido Karşı Tedbir Sistemlerinin ihraç edileceği 
ikinci ülke olacak. 

2019 yılında TESİD Yenilikçi Ürün Ödülünü alan ZAR-
GANA, dünyadaki benzerlerinden üstün yeteneklere 

sahip olacak şekilde denizaltılar için geliştirilmiş ilk ve 
tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemidir. 

Sistem, denizaltıdan alınan veriler ile ortam şartlarını 
dikkate alarak denizaltıya hücum gerçekleştiren torpi-
dolara karşı en uygun sakınma taktiğinin belirlenmesini 
ve belirlenen taktiğe göre lançerlerinden akustik alda-
tıcı ve karıştırıcıların fırlatılmasını sağlar. Akustik karış-
tırıcılar gürültü üreterek torpidonun denizaltıyı tespit 
etmesini engellerken, akustik aldatıcılar ise denizaltıyı 
taklit ederek torpidoyu yanıltır. 

ZARGANA DENİZALTI TORPİDO 
KARŞI TEDBİR SİSTEMİ 
DÜNYAYA AÇILDI
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TÜRKİYE’DEKİ İLK YATAY DÖNER 
DEPOLAMA SİSTEMİ SST ELDD 
AMBARINDA

Türkiye’deki ilk Yatay Döner Depolama Sistemi, SST 
Entegre Lojistik Destek Direktörlüğü Ürün Deste-
ği Müdürlüğü ambarında faaliyete geçti.

ASELSAN Macunköy yerleşkesinde yaklaşık 100 m2’lik 
bir alana kurulan ve 2,5 metre yüksekliğinde olan bu 
sistem ile net 88 metreküplük malzeme depolama hac-
mi oluşturuldu. Sisteme, her biri 0,1 m3 hacminde olan 
standart kutulardan 880 adet yerleştirilebiliyor.

Dört ayrı hattan oluşan, taşıyıcı rafları arasında koridor 
olmayan ve toplamda 40 ton taşıma kapasitesine sahip 
olan bu sistemdeki her bir hat, 24 m/dk (1,44 km/saat) 
hızında hareket edebiliyor.

Bu sistemin ilk bakıştaki faydaları aşağıdadır:

• Alanın verimli kullanımı,
• Operatör için kullanım kolaylığı,
• Malzeme toplamadaki yüksek verim,
• Minimum bekleme süreleri,
• İş sağlığı ve güvenliği açısından diğer sistemlere 

göre avantajı,
• Yüksek depolama hacmi.
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Görgün, İMES OSB ev sa-
hipliğinde Gebze Bilişim Vadisinde  düzenlenen  

Savunma Sanayi Alanında Farkındalık konulu toplantıda 
Gebze’deki sanayicilerle buluştu. Savunma Sanayi için 
sanayicilere seslenen Prof. Dr. Görgün, “Gebze’de bir-
çok projede yer aldık. Bu zamana kadar akademik yö-
nümüzle buradaydık, şimdi masanın farklı tarafında yer 
alarak buradayız. 6 bin kişilik dev bir orduyla çalışıyo-
ruz.” şeklinde konuştu.  

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Koca-
eli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, İMES Sanayi 
Sitesi Başkanı Kemal Akar, Kocaeli Sanayi Odası Başka-
nı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, GTO 
Başkanı Nail Çiler, Organize Sanayi Bölge başkanları 
ile  davetliler katıldı. ASELSAN Sanayileşme ve Tedarik 
Direktörlüğü de sanayicilere millileştirme çalışmalarını 
aktararak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

SAVUNMA SANAYİ 
ALANINDA FARKINDALIK
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye İnovasyon 
Haftasında gençlere savunma sanayinde inovas-

yonu anlattı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, değişimin hızının hiçbir zaman 
şimdiki gibi olmadığını, gelecekteki değişim hızının da 
şimdikinden daha hızlı olacağını vurguladı.

Ar-Ge ve teknoloji açısından ulusal ve bölgesel ekono-
miler ve toplumlar, işletmeler için değişimin temel di-
namiğinin Ar-Ge ve inovasyon olduğuna dikkati çeken 
Görgün, şu anda her bir unsurun bu değişim ve dönü-
şümü sorguladığını söyledi.

Prof. Dr. Görgün, değişimin üretimine etkisinin, maliyet 
düşüşü, verimlilik artışı, pazar payı artışı, bölgesel kal-

kınmaya katkı sağlama, girişimciliğin artışı, değişen sü-
recin üretime olan etkileri olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinin dışa bağımlılığın azaltılması ve 
yerli milli ürünlerle ihtiyacın giderilmesinin ASELSAN’ın 
temel hedeflerinden olduğunu aktaran Görgün, şunları 
kaydetti:

“ASELSAN’ın yaptığı yatırımlar açık ara birinci olduğu-
nu gösteriyor. ASELSAN’ın yaklaşık 4 bin Ar-Ge perso-
neli var. Geçen yıl 474 milyon dolar Ar-Ge harcaması 
yapıldı. Temel olarak şirketin anayasasında var, her yıl 
cironun yüzde yedisi mutlaka Ar-Ge’ye ayrılıyor. Geçen 
sene 54 üniversite ile çalıştık. 126 proje ASELSAN ta-
rafından desteklendi ve üniversite projelerine ödenen 
miktar 154,2 milyon dolar oldu.”

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI
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Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) marka 
etkinliklerinden biri olarak her yıl düzenlenen bir 
Kamu Bilişim Markası olan TBD Kamu-BİB, 1999 

yılından bu güne gerçekleştirdiği etkinliklerle kamu, 
üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerinin, kamuda 
politika belirleyici ve karar alıcıların ortak buluşma 
noktası oldu. Bu sene 16 Nisan 2019 tarihinde, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ana Konferans 
Salonunda düzenlenen KAMU BİB’21 Yerli ve Milli 
Teknolojiler Zirvesinde konusunda uzman ve yetkin 
konuşmacılar tarafından sürdürülebilir kalkınmada 
yerli ve milli teknolojilerin yaratacağı fırsatlar teknoloji, 
insan, süreç ve güvenlik boyutuyla masaya yatırılarak, 
söz konusu fırsatların değerlendirilmesine ve/veya 
zorlukların giderilmesine yönelik öneriler tartışıldı.

ASELSAN, zirveye altın sponsor olarak destek verdi. 
Açılış konuşmalarını BTK Başkanı Ömer Abdullah 
Karagözoğlu’nun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı 
zirveye ASELSAN’ı temsilen HBT Sektör Başkanı ve 
Genel Müdür Yardımcımız Bayram Gençcan katıldı. 
Zirvede Yerli ve Milli Yazılım, Açık Kaynak Kodlu Yazılım 
Ekosistemi ve Milli Teknoloji Hamlesi Başarı Hikayeleri 

çalıştayları yapıldı. Yerli ve Milli Yazılım Çalıştayına 
Bilgi Teknolojileri Program Direktörümüz Tanın Afacan 
konuşmacı olarak katkı yaptı. BTK’daki standımızda ise 
Milli Ağ, Bilgi Güvenliği ve Haberleşme cihazlarımız 
sergilendi.

KAMU-BIB’21 YERLİ VE MİLLİ 
TEKNOLOJİLER ZİRVESİ 
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Ankara Üniversitesi IEEE EMBS (Engineering 
Medicine and Biology Society) tarafından 
organize edilen MEDCON’19 Etkinliği, 

ASELSAN’ın Altın Sponsorluk desteği ile gerçekleştirildi.
 
MEDCON’19 etkinliği tıp/biyoloji ve mühendislik 
alanlarını kapsayan multidisipliner çalışmaların 
gündeme geldiği önemli bir etkinlik oldu.

MEDCON 19 etkinliğine, ASELSAN’ı temsil etmek üzere 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Arık ve UGES 
Trafik, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Grup Başkanı 
Dr. Erkan Dorken konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte 
alanında uzman kamu, özel sektör temsilcileri ile 
akademisyenler konuşmacı/panelist olarak yer aldı.

ASELSAN SAĞLIK 
MEDCON’19 KONGRESİ’NDE

IAMD KONFERANSI 

ASELSAN, Hava ve Füze Savunma alanında Avrupa’nın en önemli konferansı olan Integrated Air Missile De-
fence (IAMD) 13’e sponsorluk, makaleler ve oturum başkanlıkları ile katılım sağladı.
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Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve bağlısı 27 
adet fabrikada göre yapan 80 personelden olu-
şan heyet ASELSAN Tesislerini ziyaret etti. 

Akyurt Tesislerinde karşılanan heyete ilk olarak ASEL-
SAN Sunumu ile kuruluşumuz cihaz ve sistemleri hak-
kında güncel bilgiler verildi. Sunum sonrasında Akyurt 
Tesislerine yapılan detaylı gezi ile Mikroelektronik, Gü-
düm, Elektro-Optik ve insansız sistemler alanında yürü-
tülmekte olan projeler ile imkan ve kabiliyetler hakkın-
da bilgiler verildi.

Ardından Macunköy Tesislerine intikal eden heyet bu 
yerleşkede ilk olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
alanındaki çalışmalarımızı yerinde inceledi. Heyet, Sa-
vunma Sistem Teknolojileri ile Ulaşım, Güvenlik, Enerji 
ve Otomasyon Sistemleri çalışmaları da yerinde gördü. 
Üçüncü durak olarak Gölbaşı Tesislerine intikal eden 
heyete bu yerleşkede ASELSAN Radar ve Elektronik 
Harp Sistemleri konusunda en son çalışmalar hakkında 
bilgiler aktarıldı. 

ASKERİ 
FABRİKALAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ZİYARET 
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SST, CMMI 3 OLGUNLUK SEVİYESİNİ 
ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILADI

SST Sektör Başkanlığının Ürün Geliştirme, Sistem 
Geliştirme ve Sistem Entegrasyonu olarak grup-
lanmış olan tüm faaliyet alanlarının CMMI mode-

line göre 3’ncü seviye olgunluk seviyesinde olduğu 
belirlendi.

SST Sektör Başkanlığı, geliştirme çalışmalarını sürdür-
mekte olduğu 14 projenin dördünden seçilen yazılı 
kanıtlarla denetime girdi. Seçilen projelerin ve bu pro-

jelerde çalışan, denetim kapsamında görüşülen kişi sa-
yısı bakımından SST Sektör Başkanlığını temsil eden bir 
örnek grubu üzerinde denetimler yürütüldü.

CMMI modelini idame ettiren ve yapılan denetim so-
nuçlarını onaylayan CMMI Institute, 06 Mayıs 2019 ta-
rihinde SST Sektör Başkanlığının denetim sonuçları 
üzerindeki incelemesini tamamladı ve denetimi onay-
ladığını bildirdi.
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Girişimcilik Zirve-
si 2019, Dijital İnovasyon ve Girişimcilik temasıy-
la düzenlendi. Girişimcilik Zirvesine ana konuş-

macı olarak katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dijital inovas-
yon ve girişimcilik konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen GTÜ Girişimcilik Zirvesinin 
açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fa-
tih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. 

Hasan Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Kocaeli Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler 
ve Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın 
katılımıyla gerçekleşti. ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış 
konuşmasıyla başlayan Girişimcilik Zirvesi kapsamında, 
dijital inovasyonların işletme dünyasındaki etkilerinin 
tartışıldığı üç oturum gerçekleşti. 

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 
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ASELSAN, Washington DC, ABD’de 
gerçekleştirilen, uzay ve uydu teknolojileri 
alanlarında dünyanın en önemli fuarı olan 

SATELLITE 2019’a katılım sağladı. 

ASELSAN’ın TÜRKSAT, TUSAŞ ve PROFEN  ile birlikte 
katılım sağladığı fuarda, standımızın açılışı, T.C. 
Washington Büyükelçimiz Serhat Kılıç ve TÜRKSAT 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Savunma Eski Bakanı Vecdi 
Gönül’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Standımızda;
• AcroSat Deniz Uydu Haberleşme Terminali
• Sırt Uydu Haberleşme Terminali
• Hava Uydu Haberleşme Terminali
• Görev Yükü Birimleri 
sergilendi. 
 
ASELSAN standı, uzay ve uydu teknolojileri alanlarında 
dünyanın önde gelen firma yetkilileri ve yöneticileri 
tarafından ziyaret edildi. Fuarda, uydu ve uzay 

teknolojileri alanlarındaki sistemlerimizin tanıtımları 
yapıldı ve işbirliği olanaklarına yönelik birebir 
görüşmeler gerçekleştirildi.

SATELLITE 2019
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İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi ekibimiz Ankara 
Üniversitesi İnovasyon Haftası kapsamında düzenle-
nen İnovatif İnsan Kaynakları etkinliklerine katılarak 

öğrenciler ile bir araya geldi.

ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ 
İNOVASYON 
HAFTASI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi hima-
yesinde ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç 

Anadolu Kariyer Fuarında İşe Alım ekibimiz ve Konya 
Silah Sistemleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bülent Işık 
öğrencilerle bir araya geldi.

İÇ ANADOLU 
KARİYER FUARI
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himaye-
sinde Londra’da düzenlenen Talent for BIZ 2019 
etkinliğinde İşe Alım ekibimiz ve proje yönetici-

lerimizden Ali Serdar Kılınç genç yeteneklerimizle bir 
araya geldi.

TALENT FOR BIZ - 
LONDRA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himaye-
sinde Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenle-
nen Talent for BIZ 2019 etkinliğinde İşe Alım eki-

bimiz üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

TALENT FOR BIZ - 
TAŞKENT
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) Mühen-
dislik Teknoloji Günlerinde ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Kaval, Savunma ve Havacılık Tek-

nolojileri konulu konferansta Yazılım, Bilgisayar, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği öğrencileriyle bir araya geldi.

İZU 
MÜHENDİSLİK 
TEKNOLOJİ 
GÜNLERİ

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Mü-
dür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) İşletme ve Yö-

netim Bilimleri Fakültesi ile İşletme Kulübü tarafından 
düzenlenen İş Liderleri Zirvesinde öğrencilerle bir ara-
ya geldi.

İZU İŞ LİDERLERİ 
ZİRVESİ
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TEKNO MACERA 
ARMADA’DA 

Armada AVM’de gerçekleştirilen Tekno Macera 
etkinliğinde çocuklar bilim ve robotik alanların-
da oyunlar oynayıp eğlenerek öğrendi. Matata-

lab ve mbot ile farklı yaş gruplarındaki çocuklarımızla 
bir araya gelen Asel ile Tekno Macera, çocuklarımızı ge-
leceğe bir adım daha yaklaştırmaya devam etti.
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Geleneksel ASİL Masa Tenisi Turnuvasının 4’ün-
cüsü Gölbaşı Yerleşkemizde düzenlendi. Kaza-
nanları tebrik eder, katılan tüm çalışanlarımıza 

teşekkür ederiz.

ASİL MASA TENİSİ  
TURNUVASI

ASELSAN PERSONELİNE 
FOTOĞRAFÇILIK ÖDÜLÜ

REHİS Elektronik Üretim Müdürlüğünde Baş Teknis-
yen olarak çalışan Saliha Demirci, 2019 Doğada 
Görüntü Avcılığı (DOGAY) Yarışmasında birinci 

olarak olan altın madalya kazandı. Bir fotoğraf yarışma-

sının tüm aşamalarının aynı yerde, 72 saat içinde ger-
çekleştirildiği DOGAY, 1995 yılından bu yana her yıl 
Türkiye’nin farklı bir yöresinde düzenlenmektedir.   
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ASELSAN, CBL Ankara Seri A’da 2018-2019 
sezonunu yenilgi yüzü görmeden şampi-
yon olarak noktaladı.

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi Seri 
A’da 2018-2019 sezonunu final maçında Türk Te-
lekom’u 75-74 yenen ASELSAN şampiyon olarak 
noktaladı. ASELSAN takımında forma giyen ve 
takımı adına 19 sayı-1 ribaund-3 asistlik bir per-
formans sergileyen Canberk Pay final maçının en 
değerli oyuncusu seçildi. 

BASKETBOLDA 
DA ŞAMPİYON 

45HAZİRAN 2019



ASELSAN a bülten46

SSB ‘de işe yeni başlayan personelin Macunköy tesislerini ziyareti

ZIYARETLER

TSK BİOEM Kursiyerlerinin Macunköy tesislerini ziyareti
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TSK Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Kursiyerlerinin Macunköy tesislerini ziyareti

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylar Heyetinin Macunköy tesislerini ziyareti
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Çukurova Üniversitesi Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulubü öğrencilerinin Macunköy tesislerini ziyareti

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin Macunköy tesislerini ziyareti
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