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ASELSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu 
Defense News dergisi tarafından yayınlanan liste-
de yükselişini sürdürdü. Dünyanın ilk 100 savunma 
sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesine 
2006’da giren ASELSAN, geçen yıl 55’inci sıraya ka-
dar çıkmıştı. ASELSAN, bu yıl üstlendiği yeni proje-
lerle başarı grafiğini yükselterek 1,8 milyar dolara 
yaklaşan cirosuyla üç basamak yükselerek 52’nci 
sıraya yerleşti. Şirketimizin kısa sürede Dünyanın ilk 
50 şirketi arasında yer alması için çalışmaya devam 
edeceğiz. 

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 60 
öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik tek-
nolojisi alanına 0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci 
alındı. Böylece ilk defa bir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi. Milli Eği-
tim Bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitimi güçlen-
dirmek için bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği 
projeler bu liselere ilgiyi artırdı. Başarılı gençlerimi-
zin ASELSAN adını taşıyan okula gösterdiği ilgi bizi 
mutlu etti. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü 
Kalkanlı Teknoloji Vadisinde faaliyetlerini yürütecek 
olan ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Mer-
kezi açıldı. 

Faaliyete geçecek olan araştırma merkezimizden son 
derece kritik kazanımlar sağlayacağımıza inanıyoruz. 
Bunların başında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde 
birikimi olan öğretim üyeleri ile ortak araştırma geliş-
tirme çalışmaları gerçekleştirmek geliyor.

ASELSAN aynı dönemde Kıbrıs’ta bir iş birliğine 
daha imza attı. ASELSAN ile İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşkesi ara-
sında Deniz Sistemlerine yönelik olarak araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Deniz 
Sistemleri Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik bir 
iş birliği anlaşması imzalandı.

ASELSAN’ın Makedonya’da Koridor-10 olarak adlan-
dırılan kuzey-güney otoyol hattına tesis ettiği Elekt-
ronik Ücret Toplama Sistemi, Makedonya Başbakanı 
Zoran Zaev ve Karayolları Genel Müdürü Zoran Kita-
nov tarafından basına tanıtıldı.

Dünyanın dört bir yanında fuarlara ve uluslararası 
organizasyonlara katılım gösterildi. Çalışanlarımız 
eğitim alanında, mesleki çalışmalarında ve spor faali-
yetlerinde çok sayıda başarıya imza attı. 

Bültenimizde ASELSAN’da Temmuz ayı içinde ger-
çekleştirdiği faaliyetlere yer verilmeye çalışıldı. Siz-
lerle paylaşmaktan gurur duyacağımız yeni haberler 
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

HEDEF
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ASELSAN, Defense News 
Top 100 listesinde üç 
basamak yükselerek 52’nci 
sıraya çıktı
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ASELSAN KIBRIS İLERİ TEKNOLOJİLER 
ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıb-
rıs Kampüsü Kalkanlı Teknoloji Vadisinde (OD-
TÜ-KALTEV) faaliyetlerini yürütecek olan ASEL-

SAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi açıldı.
 
ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve 
ODTÜ-KALTEV açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Cahit Turhan ile Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgene-
ral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere iki devletin 
üst düzey protokolü katıldı. Bu düzeyde yapılan katılım, 
Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’ye ve KKTC’de ger-
çekleştirilen katma değer yaratacak yatırımlara verilen 
önemi bir kez daha vurgulamış oldu.

Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, ASELSAN’ın 
rekabet gücünü artıracak nitelikte öncül araştırma çalış-
maları ve akademik faaliyetler gerçekleştirerek gelecek 
nesil milli ve kritik teknolojilerin kazanılmasını sağlamak 
üzere, biyo-savunma, otonom sistemler, yapay zeka, al-
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gılayıcılar, ileri malzeme gibi alanlarda teknolojiler ge-
liştirmek için çalışmalarını yürütecek.

ASELSAN, bölge içerisinde kendisine tahsis edilmiş 
olan 500 metrekarelik ofis alanında faaliyetlerine başla-
yarak, çeşitli Ar-Ge ve test çalışmalarını gerçekleştirmek 
üzere önümüzdeki dönemde bölgedeki yerini daha da 
geliştirmeyi hedefliyor. ASELSAN, Kıbrıs’ta konusunda 
uzman akademisyenlerle birlikte yapacağı ileri teknolo-
ji araştırma projeleri ve kurduğu haberleşme test alanı-
nın yanında rüzgar enerjisinin ada şebekesinde kullanı-
mını sağlayacak teknolojiler de geliştirecek.

ASELSAN, çalışmalarını Türkiye’nin teknolojik alanda 
dışa bağımlılığını azaltıp, halkına gurur veren bir sa-
vunma şirketi olma misyonuyla yürütüyor. Bu bağlam-
da Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri 
arasında liderliği bırakmayan ASELSAN, bünyesindeki 
6 Araştırma Merkezinde 4144 Ar-Ge personeli istihdam 
ediyor.
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Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde ziyaretçi-
leri karşılayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi:

“ASELSAN olarak ODTÜ KALTEV’de faaliyete geçecek 
olan araştırma merkezimizden son derece kritik kaza-
nımlar sağlayacağımıza inanıyoruz. Bunların başında, 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde birikimi olan öğretim 
üyeleri ile ortak araştırma geliştirme çalışmaları gerçek-
leştirmek geliyor.

ASELSAN, bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarını 
(rüzgâr, güneş) uyumlandırarak, ada şebekesinde kul-
lanılabilir hale getirecek mikro şebeke bileşenlerinin 
geliştirilmesine yönelik bir proje de gerçekleştirecek. 
Bu sayede adada rüzgâr enerjisi kullanımının da önü 
açılacak.

Öte yandan, ASELSAN da sahip olduğu araştırma po-
tansiyelini Kıbrıs’a taşıyarak hem oradaki mezun öğren-
ciler için araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak, 
hem de mezunlara yeni bir iş kapısı açarak bölgedeki 
istihdama katkıda bulunacak. ODTÜ-KALTEV’de ofis 
açan firmalar arasında öncü pozisyonda olan ASELSAN, 
Türkiye’deki diğer teknoloji firmaları için de örnek teşkil 
ederek bölgenin bir cazibe merkezi olmasını sağlaya-
cak. En önemlisi de Kıbrıs’taki üniversitelerin akademik 
gücünden faydalanarak hem Kıbrıs, hem de ülkemiz 
için katma değer yaratacak.

Ayrıca, ASELSAN olarak kuruluşuna vesile olan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut manevi ve stratejik 
bağlarını, Kıbrıs’ta bir Araştırma Merkezi açarak güçlen-
dirirken, diğer yandan da ülkemizin milli teknoloji sa-
hipliğine katkıda bulunacak olmaktan gurur duyacağız.”
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ASELSAN, Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şir-
keti (Defense News Top 100) listesinde üç basa-
mak yükselerek 52’nci sıraya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu 
olan ASELSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kurulu-
şu Defense News dergisi tarafından yayınlanan listede 
yükselişini sürdürdü. Dünyanın ilk 100 savunma sana-
yisi şirketi (Defense News Top 100) listesine 2006’da 
giren ASELSAN, geçen yıl 55’inci sıraya kadar çıkmıştı. 
ASELSAN, bu yıl üstlendiği yeni projelerle başarı grafi-
ğini yükselterek 1,8 milyar dolara yaklaşan cirosuyla üç 
basamak yükselerek 52’nci sıraya yerleşti.       

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi: 

“ASELSAN, kurulduğu 1975’ten beri Türk ordusunun 
elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı 
oldu. Ordumuzun bize gösterdiği güveni boşa çıkarma-
mak için kırk yıldan uzun süredir durmadan çalışıyoruz. 
Dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken ‘Türk 
Ordusu da bu sistemi kullanıyor’ sözünü altını çizerek 
gururla söyledik. 

ASELSAN, milli ve yerli sistemler geliştirerek teknolo-
jide tam bağımsızlık için 7 bini aşkın personeli ile ge-

ce-gündüz çalışmaya devam ediyor. Başta savunma 
alanında olmak üzere Türkiye’nin teknolojik bağımsız-
lığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Dün-
yanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma he-
defimizi gerçekleştirmeye çok az kaldı. Devletimizin ve  
ASELSAN ürünlerini kullanmayı tercih eden dost ve 
müttefik ülkelerimizin desteği ile bu hedefi kısa sürede 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

HEDEF İLK 50
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BİZ ASELSAN’IZ, BİRLİKTE VARIZ

Altıncısı düzenlenen Çalışanın Sesi Çalıştayı, Öğ-
renme ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü, İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü ve Kurumsal İletişim 

Müdürlüğü koordinasyonunda “Biz ASELSAN’ız, Birlikte 
Varız” sloganıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan 359 
çalışanımız görüş ve önerilerini paylaşarak şirketimizin 
kurumsal gelişimine katkı sağladı.

Açılış konuşmasında, İnsan Kaynakları Direktörü Can 
Demir yeni atandığı görevinde Çalışanın Sesi Çalış-
taylarının kendisine ışık tutacak önemli bir çalışma ol-
duğunu söyleyerek ilerleyen dönemde üst yönetim 
ile birlikte şirket ve çalışanları için faydalı çalışmalarda 
bulunmak istediğini belirtti. Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, ASELSAN’ın 
daha ileriye gitmesi için şirket genelinde iklim değişik-
liklerinin öncelikli olarak çalışanlar sayesinde gerçek-
leştirilebileceğine inandıklarını vurgulayarak, bu çalış-
taylarda alınan görüş ve önerilerin gerçekleştirilecek 
aksiyon planları için oldukça değerli girdiler olduğuna 
değindi ve çalıştaya hafta sonu gönüllü olarak katılan 
çalışanlarımıza teşekkür etti. Ardından, yurt dışı seyahati 
nedeniyle çalıştaya video mesaj ile katılan ASELSAN Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, çalışanlarımızla bir arada olmayı arzu ettiğini 
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ancak katılım sağlayamadığını, çalıştayda iletilen görüş 
ve önerileri oldukça önemsediğini belirtti.

Açılışı takiben iki oturumda gerçekleştirilen çalıştay 
kapsamında sırasıyla ASELSAN’da İK süreçleri ve mes-
leki gelişim uygulamaları/olanakları ve ASELSAN’da ça-
lışma hayatı temaları üzerinden çalışanlarımızın görüş 
ve önerileri alındı. İletilen tüm görüş ve öneriler daha 
sonra üst yönetime sunulacak olan çalıştay raporunda 
yer almak üzere yazılı olarak kaydedildi. Kurumsal Yö-
netim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, 

Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Direktörü Dr. Kubilay 
Pakin ve İnsan Kaynakları Direktörü Can Demir, çalıştay 
boyunca çalışanlarımızın görüşlerini bizzat dinledi.

Yapılan son çalıştay ile sırasıyla mühendislik kulvarı, ida-
ri kulvar, büro işleri kulvarı, müdür unvanına sahip yöne-
ticilik kulvarı, teknisyenlik kulvarı, teknik uzmanlık kulva-
rı ile işçilik kulvarlarındaki çalışanlarımıza yönelik olarak 
gerçekleştirilen Çalışanın Sesi Çalıştayları tamamlandı. 
Çalıştaylara toplamda 3607 çalışanımız katılım sağladı. 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasın-
da savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştir-
mek amacıyla imzalanan protokol kapsamında 

bu alandaki ilk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurul-
du. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 60 
öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik tekno-
lojisi alanına 0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. 
Böylece ilk defa bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 
yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi.

MEB tarafından 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kap-
samındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk 
kez değerlendirme raporu hazırlandı. Milli Eğitim Ba-
kanlığınca yapılan LGS kapsamındaki birinci yerleştir-
mede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler 
ve Anadolu Liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu İmam 
Hatip Liseleri yüzde 99,9, Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
seleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı.

Bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için 
bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler bu 
liselere ilgiyi artırdı. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen 
LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ar-
dından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 
olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360’a çıkarıldı. Bununla 
birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl 
yüzde 24’lük artışla yüzde 98’e yükseldi.

Tercihler için rehberlik hizmetleri meyvesini verdi

MEB tarafından LGS kapsamında tercih yapacak öğ-
renciler için bu yıl ilk kez hazırlanan tercih robotundan 
milyonlarca öğrenci faydalandı. Sınavla öğrenci alan 
okullara yönelik kullanıma sunulan tercih robotu 3 mil-
yon 91 bin 875 kez kullanıldı. Sınav puanı olmadan öğ-
renci alan okullara yönelik oluşturulan yerel yerleştirme 
tercih rehberi ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı. 

ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİNE 0,46’LIK YÜZDELİK 
DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALINDI
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Öğrenciler, Bakanlık tarafından daha önce mesleki ve 
teknik eğitimin tanıtımıyla ilgili hizmete alınan “Mesle-
ğim Hayatım” portalından da tercih döneminde 1 mil-
yon 679 bin 250 kez faydalandı.

Yerleştirme süreci

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu 
değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci 
devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos 
arası yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi ola-
cak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağus-
tos’ta açıklanacak. 

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 
Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci na-
kil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi 
olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/
ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yer-
leştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme 
süreci tümüyle sona erecek.

AĞUSTOS 2019 9
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Savunma Sanayii Başkanlığı ile 27 Aralık 2017 ta-
rihinde imzalanan 35mm Hava Savunma Sistem 
Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat 

Tedariki (PMT) Sözleşmesi kapsamında, ilk teslimat ka-
lemi olan 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) kabulü 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karapınar Atış Test ve 
Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonunda 
icra edilen kafile kabul atışlı testleriyle tamamlandı. 

Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, Macunköy yerleşke-
sinde kurulu tapa otomatize üretim hattında proje ekibi 
ile bir araya gelerek tebrik etti. 

ATOM, ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı bir 
akıllı mühimmattır. Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kul-
lanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde 
artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. 

ATOM, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış 
hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri 
sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor. 

ATOM KABULLERİ 
TAMAMLANDI
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ASELSAN ve HAVELSAN arasında imzalanmış olan 
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sözleşmesi 
kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 

gemi trafik yönetimi ihtiyacına yönelik tedarik edilecek 
olan REİS Sahil Gözetleme Radarı ve yedek malzemele-
rinin fabrika kabul testleri gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN temsilci-
lerinden oluşan kabul heyetiyle birlikte gerçekleştirilen 
kabul faaliyetleri sonucunda, radar sistemi ile yedekleri-
nin fabrika kabul testleri başarı ile tamamlandı.

REİS Sahil Gözetleme Radarı, sabit bir kara platformu 
üzerinde kullanılabilen, su üstü deniz hedeflerini ve su 

üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve 
takip edebilen, düşük tespit edilme olasılıklı bir radar 
sistemidir. 

ASELSAN tarafından özgün olarak tasarlanıp üretilen 
SERDAR Radar ailesinin farklı bir versiyonu olan REİS 
Sahil Gözetleme Radarı, gelişmiş hedef tespiti ve ayrı-
şımı yapan ve arıza durumunda otomatik olarak kesin-
tisiz çalışma sağlayan yedekli gönderme/alma yapısına 
sahip bir sahil gözetleme radarı olup gemi trafik hiz-
metleri, liman ve göç kontrolü gibi uygulamalarda da 
kullanılıyor.

TÜRK BOĞAZLARI ASELSAN 
REİS RADARINA EMANET
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Yeni Tip Denizaltı (YTDA) Projesi kapsamında, En-
tegre Muhabere Sistemi fabrika kabul testi, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkan-

lığı ve ana yüklenici tkMS Tersanesi (thyssenkrupp Ma-
rine Systems) temsilcileri katılımı ile başarı ile tamam-
landı. Bu sayede ilk defa denizaltı platformuna yönelik 
ASELSAN haberleşme sistem çözümünün tedariki ger-
çekleştirildi.  

Entegre Muhabere Sistemi

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sis-
temlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Siste-
mi, su altı ve su üstü ses ve veri haberleşmesini sağ-
lamaktadır. Entegre Muhabere Sistemi kapsamında 
aşağıdaki alt sistemlerin kabulü sağlandı;

• Telsiz Sistemleri (Taktik Veri Linkleri (Link11 ve 
Link22) dahil), 

• Uydu Haberleşme Sistemi, 

• Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF),
• Muhabere Kontrol Sistemi, 
• Kullanıcı Terminalleri, 
• Mesaj İşletim Sistemi, 
• Veri Modemleri, 
• Acil durum Haberleşme Ekipmanları, 
• Güç Dağıtım Sistemi,
• Operatör Konsolları Soğutma Sistemi,
• Konsollar ve Dağıtım Birimleri

Proje kapsamında, ana yüklenici tkMS (thyssenkrupp 
Marine Systems) firmasının diğer alt yüklenicileri ile 63 
adet arayüz anlaşması imzalandı. Denizaltı platformu-
nun gizlilik ve bekası için kritik önemi haiz şok, akustik, 
EMI/EMC gibi çevre koşulları isterlerine uyum sağlandı. 

YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ, 
ENTEGRE MUHABERE SİSTEMİ 
FABRİKA KABUL TESTİ TAMAMLANDI

ASELSAN a bülten12
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Beşincisi düzenlenen Çalışanın Sesi Çalıştayları, 
Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ile İn-
san Kaynakları (İK) Direktörlüğü tarafından koordi-

ne edilerek gerçekleştirildi. Yöneticilere yönelik olarak 
yapılan çalıştaya katılan 193 müdürümüz görüşleri ile 
ASELSAN’ın kurumsal gelişimine katkı sağladı.

Açılış konuşmasında Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, bu çalıştayın ama-
cının çalışanlarla en çok iletişim halinde olan müdür-
lerimizin yönetim bakış açısıyla bir önceki çalıştaylarda 
iletilen geri dönüşlerin değerlendirilmesi olduğunu 
belirtti ve yönetici konumundaki kişilerin belirlenen 
konularda görüş ve önerilerinin alınmasının da ayrıca 
önemli olduğunu vurguladı. Takip eden süreçte diğer 
kulvarlarda görev yapan çalışanlarımız için de Çalışanın 
Sesi Çalıştaylarının düzenlenmesine devam edileceğini 
bildirdi.

Doç. Dr. Hakan Karataş’ın ardından konuşmasını yapan 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün ise düzenlenen çalıştayların çık-

tılarını yönetim olarak çok önemsediklerini ve her ça-
lıştayın sonunda bu çıktıların kendisine ayrıntılı olarak 
raporlandığını ifade etti. Çalışanlarımızın çalıştaylardaki 
geri bildirimlerinden yola çıkılarak belirlenen aksiyon 
planlarını da yönetim olarak uygulamaya başladıklarını 
belirtti. Çalıştayların özet değerlendirmelerinin ve bu 
yönde alınan aksiyonların da zaman kaybetmeden tüm 

ÇALIŞANIN SESİ 
ÇALIŞTAYI – V
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çalışanlarla bizzat kendisi tarafından paylaşıldığını tek-
rar vurguladı.

Açılış oturumunu takiben, Öğrenme ve Kurumsal Ge-
lişim Direktörü Dr. Sait Kubilay Pakin, ilk dört çalıştay 
sonunda yapılan anketlerin ve raportör notlarının de-
ğerlendirilmesinin nasıl yapıldığını ve elde edilen so-
nuçların analizini katılımcılarla paylaşarak ön bilgilen-
dirme yaptı.

Çalıştayın ilk iki oturumunda önceki çalıştaylarda da ol-
duğu gibi ASELSAN’da iş yapış şekli, İK süreçleri, per-
formans ve kariyer yönetimi, öğrenme ve gelişim uy-
gulamaları tartışılarak, daha önceki çalıştaylarda çıkan 
sonuçlar değerlendirildi. Son oturumda müdürlerimiz, 
ASELSAN’da Yönetici Olmak teması üzerinden dene-
yim ve beklentilerini ifade etti.  İletilen görüş ve öneriler 
üst yönetime raporlanmak üzere yazılı olarak kaydedil-
di. 
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Ülkemizde ve dünyada son yıllarda hem kamu hem 
de özel sektör uygulamalarında açık kaynak kod-
lu yazılımların kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Dış 

pazarlara bağımlılığın azaltılması, alternatif ürünlerin 
desteklenmesi, açık kaynak ekosistemin genişlemesi, 
desteklenmesi ve toplam sahip olma maliyetlerin kont-
rolü kapsamında açık kaynak kullanımının şirketimiz için 
kritik olduğu değerlendiriliyor.

Bu noktadan hareketle, 2019 yılının üçüncü Bilgi Tekno-
lojileri Etkinliği, Açık Kaynağa Destek teması ile ASEL-
SAN Brifing Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşma-
larını Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz 
Prof. Dr. Haluk Görgün ve Bilgi Yönetim Direktörümüz 
Yıldırım Azizoğlu’nun yaptığı etkinlikte, PostgreSQL 
açık kaynaklı veri tabanı uygulaması sektör başkanlık-
larımız ve ekosistem paydaşları şirketler ile beraber de-
ğerlendirildi.
 
Bilgi Yönetim Direktörlüğü (BYD) önderliğinde Postg-
reSQL veri tabanı sistemlerini daha yakından tanımak, 
sektör başkanlıklarımıza kullanım altyapı hizmetini sun-
mak, ekosistemi tanımak, tanıtmak ve müşteriye teslim 
edilen ürünlerimizde PostgreSQL altyapısını kullanan 
sektör başkanlıklarımızın tecrübelerini, yaşadıkları zor-

lukları ve edindikleri tecrübeleri tüm paydaşlarla pay-
laşım imkânı yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, 
PostgreSQL Majör Kontribütörü Devrim Gündüz ve 
ekosistem temsilcileri olarak Medyasoft ve Microsoft fir-
malarının katılımları ile gerçekleşti.

Etkinlikte Bilgi Yönetim Direktörlüğü vizyonu kapsamın-
da Kurumsal Uygulamalar Yönetim Müdürlüğünden 
Kıdemli Lider Mühendis Aydın Alp ve sektör başkanlık-
ları tecrübelerinin paylaşımı kapsamında Savunma Sis-
tem Teknolojileri (SST) Komuta Kontrol Yazılım Tasarım 
Müdürlüğünden Kıdemli Lider Mühendis Tankut Koray 
ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri 
(UGES) Yazılım Mühendisliği Müdürlüğünden Lider Mü-
hendis Berk Berker’in sunumları gerçekleştirildi. 

Etkinliğe kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Bakan-
lığı (MSB) ve HAVELSAN’dan katılım sağlanarak, tüm 
paydaşların faydalanabileceği bir bilgi paylaşım ortamı 
tesis edildi.

Etkinliğin sonunda Bilgi Yönetim Direktörlüğü tarafın-
dan bir PostgreSQL paylaşım platformu oluşturulacağı 
ve çalışmaların bu platform üzerinden takip edilebile-
ceği iletildi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
GÜNLERİ 
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İnsan Kaynakları Direktörlüğünün Hilton Garden Inn 
Otel’de gerçekleştirdiği Geleceğimiz Sizinle etkinli-
ğinde işe yeni başlayan çalışanlarımız bir araya geldi. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Prof. Dr. 
Haluk Görgün, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yar-
dımcımız Doç. Dr. Hakan Karataş ve yüz çalışanımızın 

katılımlarıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinlikte 
öğleden önce takım oyunu oynanırken öğleden son-
ra katılımcılara bilgilendirme sunumları yapıldı. Takım 
oyunlarında katılımcılar tasarım becerilerini sergiledi.

GELECEĞİMİZ 
SİZİNLE ETKİNLİĞİ
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ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Ba-
tur ile Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Ba-

kanı Denis Mantirov’un Ekaterinburg/Rusya’da açılışını 
birlikte gerçekleştirdiği InnoProm Fuarına katıldı. 
 
ASELSAN, fuarda Sınır ve Sahil Güvenliği Çözümleri ve 
KORKUT Hava Savunma Sistemini sergiledi. Standımız, 

başta Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, 
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitry Ko-
zak, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis 
Mantirov ve Azerbaycan Ticaret Bakan Yardımcısı Niyazi 
Seferov olmak üzere çok sayıda resmi delegasyon tara-
fından ziyaret edildi, iş birliklerine yönelik görüşmeler 
gerçekleştirildi.

INNOPROM 2019 FUARI
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Yönetim Sistemini uluslararası standartları örnek 
alarak geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden 
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sek-

tör Başkanlığı, AS9100D, ISO9001:2015, ISO20000-
1:2011, AQAP2310 Baskı B, AQAP 2110 Baskı B, 
ISO17025:2012 ÇKT ve ISO17025:2012 EMC belge-
leriyle birlikte, CMMI-DEV v1.3 Seviye 3 belgesini de 
üçüncü kez almaya hak kazandı. 

Hazırlık Gözden Geçirmesi (Readiness Review), baş 
denetçi Jose ARIAS ve 11 kişiden oluşan REHİS De-
netleme Ekibinin katılımı ile gerçekleşti. Bu çalışmada, 
REHİS’in CMMI gereksinimlerini karşıladığını gösteren 
kanıtlar incelenerek, yeterli bulundu.

Ardından gerçekleştirilen SCAMPI A denetiminde, 
ekiplerle mülakatlar gerçekleştirildi. Bu mülakatlarda, 
baş denetçi ve denetleme ekibinin sorularını 67’si RE-
HİS’ten, ikisi Öğrenme ve Gelişim Uygulamaları Müdür-
lüğünden olmak üzere 69 kişi cevapladı.

CMMI modelini idame ettiren ve yapılan denetim so-
nuçlarını onaylayan CMMI Institute, REHİS sektör baş-
kanlığının denetim sonuçları üzerindeki incelemesini 
tamamladı ve denetimi onayladığını bildirdi.

Sistem Geliştirme, Donanım Geliştirme, Yazılım Geliş-
tirme ve Platform Entegrasyon faaliyetlerini kapsayan 
belge, 26 Haziran 2022 tarihine dek geçerliliğini koru-
yacak.

REHİS’E ÜÇÜNCÜ CMMI 
SEVİYE 3 BELGESİ
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kara Araçları Da-
ire Başkanı Ahmet Raci Yalçın ve beraberindeki 
heyet, Gölbaşı yerleşkemize bir ziyaret gerçekleş-

tirdi. Ziyarette, ASELSAN tarafından yürütülmekte olan 
AKKOR ve PULAT Aktif Koruma Sistemi Projeleri kapsa-
mında bilgi verildi. ASELSAN tarafından geliştirilen ve 
kara platformlarına entegre edilmekte olan RF Karıştı-
rıcı/Köreltici Sistemler ile Haberleşme/Radar Elektronik 

Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) sistemleri hakkın-
da da bilgi verilerek, gelecekte bu sistemlerin takılabi-
leceği platformlar değerlendirildi. 

Ziyaret kapsamında EMC ve DRTL laboratuvarları ge-
zildi ve laboratuvarların sunmuş olduğu test imkânları 
heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.

SSB KARA ARAÇLARI DAİRE 
BAŞKANININ ZİYARETİ
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Bilgi Yönetimi Direktörlüğünün koordinasyonunda 
açık kaynak kodlu Hesaplamalı Akışkanlar Dina-
miği/ Computational Fluid Dynamics(CFD) ya-

zılımı OpenFOAM eğitimi, TEI  - TUSAŞ Yanma Odası 
Müdürlüğünden Dr. Hasret Türkeri ve akışkanlar dina-
miği simülasyonlarında Ansys Fluent yazılımını kullanan 
ASELSAN mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ücretli olarak kullandığımız yazılımların açık kaynak 
kodlu alternatiflerinin projelerimizde kullanılıp kulla-
nılamayacağının hep beraber değerlendirilmesi, eğer 
kullanılabiliyor ise ASELSAN için güvenlik, sürdürülebi-
lirlik ve maliyet avantajlarının oluşturulabileceği moti-
vasyonu ile gerçekleştirilen eğitimde;
• OpenFOAM’a giriş yapıldı. 
• Örnek bir problem üzerinde mesh oluşturma, 
sınır şartları tanımlama, sayısal sonuçların hesaplanma-
sı, sonuçların ParaView ile görselleştirilmesi yapıldı.
• OpenFOAM’un complex geometrilere otoma-
tik olarak mesh atabildiği motorsiklet üzerindeki akış 
örneği ile gösterildi.
• Yeni bir solver geliştirildi. 
• Yeni bir case oluşturuldu, sayısal sonuçlar he-
saplandı, sonuçlar ParaView ile görselleştirildi.
• OpenFOAM ile paralel hesaplama yöntemleri 
çalışıldı. Örnek problem hem workstatation’da hem de 
Gölbaşı’ndaki HPC Cluster’ında paralel olarak koşturul-
du ve sonuçlar ParaView ile görselleştirildi.
• Katılımcıların ASELSAN HPC sistemlerinin kul-
lanımı ile ilgili sorularına cevap verildi.

Eğitim, katılımcıların OpenFOAM konusundaki dene-
yimlerinin çalışmaları ile olgun bir seviyeye geldikten 
sonra ASELSAN’daki Ansys Fluent ile hesaplanan ger-
çek bir problemin OpenFOAM ile çözülmesi ve her iki 
CFD yazılımının simülasyon sonuçlarının karşılaştırılma-
sı noktasındaki ortak niyet ile bitirildi.

AÇIK KAYNAK KODLU CFD 
YAZILIMI OPEN FOAM EĞİTİMİ
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Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik Tatbikatı 
(Coalition Warrior Interoperability eXploration, 
eXperimentation, eXamination, eXercise-  CWIX) 

Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı (NATO) Karargahı, üye ül-
keler ve Barış İçin Ortaklık (BİO) üyesi ülkeler tarafından 
geliştirilmekte olan Komuta Kontrol Bilgi Sistemlerinin 
(KKBS) karşılıklı çalışabilirliğini denemek ve sistem uyu-
şum seviyesini artırmak maksadıyla, NATO Müşterek 
Kuvvet Eğitim Merkezi-JFTC Bydgoszcz/POLONYA’da 
icra edildi.
 
Ağ Destekli Yetenek (ADY) Projesi kapsamında gelişti-
rilmekte olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO 
yükümlülükleri (NRF21) çerçevesinde ihtiyaç duyduğu 
yetenekleri sunan, ilk kez CWIX tatbikatına iştirak eden 
Tabur Üstü Komuta Kontrol Sistemi (TÜKKS/TACCIS-II) 
katıldığı 130 testin tamamını başarı ile geçti.

Böylece TÜKKS, NATO 2021 Hazır Kuvveti (NRF21) so-
rumluluğunu alacak Türkiye’nin kullanmayı planladığı 
sistem olarak çok önemli bir aşamayı geçmiş oldu.
 
Tabur Üstü Komuta Kontrol Sistemi (TÜKKS/TACCIS-II) 
ile gerçekleştirilen testlerle ulaşılan bu sonuçlarla aşa-
ğıdaki kazanımlar elde edildi:

• NATO 2021 Hazır Kuvveti (NRF21) sorumluluğunu 
alacak Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken “Ko-

muta Kontrol Bilgi Değişim Geçerlilik ve Doğru-
lama” (FMN Spiral 2 JC3IE (MIP3.1) AV&V) testleri 
başarı ile tamamlandı. 

• NRF21 sürecinin ön koşulu olan “Dost Birlik Takip 
Geçerlilik ve Doğrulama” (FMN Spiral 2 FFT AV&V) 
için gerekli testler başarı ile tamamlandı. 

• TÜKKS/TACCIS-II yazılımı ilk kez bir uluslararası 
tatbikatta kullanılarak “Fielded” bir yetenek haline 
geldi.

• NATO’nun Müşterek Harekât Resmi (NCOP) siste-
mi, NATO’nun Müşterek Karargâhlarında kullanılan 
Komuta Kontrol Sistemi olan LC2IS, NRF-21 görevi-
ni yürütecek 3’üncü Kolordu Komutanlığına Tugay 
seviyesinde birlik gönderecek olan Fransa (SICF) 
ve Polonya (JASMINE) Komuta Kontrol Sistemleri 
ile veri paylaşımı başarı ile test edildi. 

TSK’nın TÜKKS’ün 2021 yılında NATO Hazır Kuvvet 
Komuta Sistemi olarak kullanılması talebi ile başlanan 
NATO Geçerlilik ve Doğrulama Testlerine yönelik çalış-
malar, Ağ Destekli Yetenek Projesi kapsamında gelişti-
rilen sistemin teslimatından 16 ay öncesinde başarı ile 
tamamlandı. 

Ülkemiz için önem arz eden NRF21 sürecinin CWIX-
2019’te başarı ile tamamlanması, aynı zamanda önemli 
yetkinlik ve tecrübe kazanımlarını birlikte getirdi.

TABUR ÜSTÜ KOMUTA 
KONTROL SİSTEMİMİZ 
NATO TATBİKATINDA



ASELSAN a bülten24

ASELSAN ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yerleşkesi 
arasında Deniz Sistemlerine yönelik olarak araş-

tırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 
Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik 
bir iş birliği anlaşması imzalandı. 

İmzalanan anlaşma ile KKTC’nin su üstü ve su altı imkan-
larını kullanarak deniz teknolojileri ve altyapıları konu-

larında örnek teşkil edebilecek bir üniversite-sanayi iş 
birliğinin tesis edilmesi amaçlanıyor. 

Kurulacak olan Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi ile 
bir yandan geliştirilmekte olan deniz sistemleri tekno-
lojilerinin katma değerinin artırılması; diğer taraftan da 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen mevcut çalış-
maların İTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de de-
vam ettirilerek üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. 

KKTC’DE DENİZ SİSTEMLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULACAK
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Bilgi Yönetimi Direktörlüğü tarafından yürütülen 
Ar-Ge Teşvik Sistemi Otomasyon ve İnternet Sitesi 
Yenileme Projeleri kapanış toplantısı, Yönetim Ku-

rulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, 
Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Hakan Karataş ile Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Ar-Ge Teşvik Sistemi Otomasyon Projesi ile mevcut du-
rumda excel yardımıyla manuel olarak hazırlanan  Ar-

Ge teşviklerinin turnike, EBA ve SAP gibi sistemlerden 
çekilen verilerle otomatik olarak hazırlanması sağlandı. 
Ayrıca bu uygulama ile manuel yolla hesaplanamayan 
teşvike dahil edilebilecek sürelerin hesaplanarak teşvik 
süresine kazandırılması ile ASELSAN’a yıllık 20 Milyon 
TL ilave teşvik kazandırılması öngörülüyor. 

ASELSAN İnternet Sitesi Yenileme Projesi ile de ASEL-
SAN kurumsal imajını yansıtan internet sitesinin  
ASELSAN’ın imajına uygun güncel trendleri yansıtacak 
şekilde yenilenmesi sağlandı.

BYD İKİ PROJESİNİ 
DAHA TAMAMLADI
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı liderliğinde yürütü-
len Geleceğin Hava Savunma Mimarisi Çalışma 
Toplantılarının dördüncüsü; Savunma Sanayii 

Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, 
ROKETSAN, HAVELSAN, KİMETSAN, BAYKAR Makina, 
BMC Grup ve 2C Bilişim katılımı ile ASELSAN Gölbaşı 
tesislerinde gerçekleştirildi. 
 
Toplantıda ASELSAN tarafından İHA Üzeri Erken İhbar 
Radarı Konsepti ile Hava Gözetleme ve Entegre Hava 

ve Füze Savunma için Ağ Tabanlı Sistem Mimarisi su-
numları gerçekleştirildi. Ayrıca, ROKETSAN tarafından 
Taktik Balistik Füzelerin Geleceği ve Hava Savunma Mi-
marisine Entegrasyonu, HAVELSAN tarafından TSK En-
vanterindeki Uçak ve Komuta Kontrol Simülasyonlarının 
Mevcut Platformlarla Ortak Çalışabilirliği ve KİMETSAN 
tarafından Radara Yakalanmayan Boyaların Hava Sa-
vunma Mimarilerine Etkilerine Yönelik Nano Teknolojik 
Boyaların Değerlendirilmesi içerikli sunumlar gerçek-
leştirildi.

DÖRDÜNCÜ GELECEĞİN HAVA 
SAVUNMA MİMARİSİ ÇALIŞMA 
TOPLANTISI
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ASELSAN’ın  Makedonya’da Koridor-10 olarak ad-
landırılan kuzey-güney otoyol hattına tesis ettiği 
Elektronik Ücret Toplama Sistemi, Makedonya 

Başbakanı Zoran Zaev ve Karayolları Genel Müdürü Zo-
ran Kitanov tarafından basına tanıtıldı. 

Elektronik Ücret Toplama Sisteminin yaygın kullanımıy-
la Makedonya, usulsüzlüklerin ortadan kalktığı, geçiş 
işlemlerinin hızlandığı tam otomatik ve modern bir sis-
teme kavuştu.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti benzer bir sistemi ülke-
nin doğu-batı ekseninde uzanan Koridor-8 otoyoluna 
da kurmak için bir ihaleye hazırlanıyor.  Önceki ihale-
de olduğu gibi, yeni ihale de Avrupa Kalkınma Bankası 
(European Bank for Reconstruction and Development) 
gözetiminde uluslararası yarışma şeklinde yapılacak. 
Sözü edilen ihalede en olgun çözüme sahip olan ASEL-
SAN en güçlü yüklenici adayları arasında bulunuyor. 

MAKEDONYA ELEKTRONİK 
ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ 
BASINA TANITILDI



ASELSAN a bülten28

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü ile 31 Aralık 2015 tarihinde imzalanan 
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretim ve 

Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, on il daha (Hakkâri, 
Tunceli, Bingöl, Iğdır, Kilis, Siirt, Düzce, Bolu, Zonguldak 
ve Sinop) devreye alındı. Proje kapsamında devreye alı-
nan il sayısı yirmiye yükseldi.

Tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması 
amaçlanan projede, devrede olan illerde, il verisinin hâ-

lihazırda mevcut olan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi 
(AKS) yerine Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üze-
rinden servis edilmesi sağlandı. Temin edilen veriler, 
MAKS veri modeline uygun hale getirilerek saha çalış-
ması ile doğrulaması yapıldı. Sistemin 2020 yılı sonuna 
kadar 54 ilde daha yaygınlaştırılması gerçekleştirilerek 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı adres kayıt siste-
mine geçiş sağlanacak.

MAKS PROJESİNDE ON İL DAHA 
DEVREYE ALINDI

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretim 
ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında İzmir ili 
de devreye alındı. Projede ilk kez bir büyükşehir 

devreye alınırken il sayısı 21’e yükseldi.
 
Tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması 
amaçlanan projede, İzmir ili verisinin halihazırda kul-
lanılan metin içerikli Adres Kayıt Sistemi (AKS) yerine 
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden servis 
edilmesi sağlandı. Temin edilen veriler, MAKS veri mo-
deline uygun hale getirilerek saha çalışması ile doğru-
laması yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, İzmir ilin-
de bulunan 45 yetkili idarede toplam 61.179 adet yol, 
1.821.683 adet numarataj ve 2.640.176 adet bağımsız 

bölüm verisi üretildi. Üretilen 57.329 yol, 1.224.358 nu-
marataj ve 2.300.083 bağımsız bölüm verilerinin Ulusal 
Adres Veri Tabanı (UAVT) ile entegrasyonu sağlandı.

İZMİR MAKS  DEVREYE ALINDI
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ASELSAN Ailesine bir yıl önce katılan Oğulcan 
Erel, şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısına ka-
tıldı. 

Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı bünye-
sinde görev yapan Oğulcan Erel, iş disiplini ve çalışma 
azmi ile tüm yöneticilerinin takdirini topladı. Oğulcan, 
verilen görevlerin yanı sıra farklı projeler de üretti. 

Fikirlerini yöneticilerine aktaran Oğulcan, bunları en üst 
karar vericilerimize de aktarmak istediğini belirtti. Oğul-
can’ın talebi üzerine yöneticilerimiz, Temmuz ayı Yöne-
tim Kurulu toplantısına davet etti. Oğulcan, Yönetim Ku-
rulumuza projelerini arz etmenin yanı sıra ASELSAN’da 
geçen bir yıl hakkındaki değerlendirmelerini sunma 
imkânı da buldu. 

NATO Güvenlik Yatırım Program Çalıştayı, NATO 
Müttefik Dönüşüm Komutanlığınca Antalya’da 
düzenlendi. ASELSAN olarak etkinliğe katılım 

sağlayarak sergilediğimiz ürün ve sistemler ile imkan ve 
kabiliyetlerimiz aktarıldı.

OĞULCAN BİR YILINI 
DEĞERLENDİRDİ

NATO 
GÜVENLİK 
YATIRIM 
PROGRAM 
ÇALIŞTAYI
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ASELSAN Üst Yönetimi, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’i makamında ziyaret etti

ZIYARETLER

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Genel Müdürü Kevin Scheid ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Göksel Sevindik’in ASELSAN 
tesislerini ziyareti
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TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un Macunköy tesislerini ziyareti

Endonezya Teknoloji Değerlendirme ve Uygulama Ajansı (BPPT) Başkanı Dr. Ir. Hammam Riza ve heyetinin Macunköy 
tesislerini ziyareti
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Meksika Askeri heyetinin Macunköy tesislerini ziyareti

Harp Okulu öğrencilerinin Macunköy tesislerini ziyareti
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