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Sıfır Atık Projesi lansman töreni; Emine Erdoğan  
Hanımefendinin ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir’in ve ASELSAN üst yönetiminin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Sıfır Atık Projesi; çevreye du-
yarlı bir teknoloji şirketi olarak israfın önlenmesi, kay-
nakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun 
en aza indirgenmesi ve geri kazanımın sağlanması 
için tüm ASELSAN yerleşkelerini kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırıldı.

AB fonları ile desteklenen proje kapsamında, Türkiye-  
Yunanistan sınır hattında gözetleme kapasitesini ar-
tırmak amacıyla 27 adet ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik 
Sistemi daha İçişleri Bakanlığına törenle teslim edil-
di. 

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28  
Haziran 2018 tarihinde imzalanan Seyyar Havan 
Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsa-
mında, üçüncü teslimat partisi SERHAT Radar-
larının kabul muayene testleri başarıyla tamam-
landı ve radarlar Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim 
edildi. Sözleşme kapsamında yapılacak diğer 
teslimatların 2020 yılı içinde tamamlanması için  
çalışmalar sürdürülüyor.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait AGOSTA-90B sınıfı  
denizaltıların modernizasyonu kapsamında, ikinci  
denizaltı için üretilen ARES-2SC/P Denizaltı Elektro-
nik Destek (ED) Sistemi fabrika kabul testleri başarıy-
la tamamlandı. Projede, birinci ARES-2SC/P Denizaltı 
ED Sistemi teslimatı geçen yıl yapılmıştı.

Bir diğer Elektronik Harp faaliyeti olarak 
TCG ANADOLU Deniz Elektronik Harp Süi-
ti (EHS) Tedariki Projesi fabrika kabul test-
lerinin üçüncüsü, EHS’nin en önemli alıcısı  
Radar Elektronik Destek Sistemi için başarıyla ta-
mamlandı. ASELSAN, 1984 yılından beri yürüttüğü 
elektronik harp faaliyetlerine ara vermeden devam 
ediyor. 

 

2019 yılında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm elekt-
ronik sistem ihtiyaçları için ilk adres ASELSAN oldu.  
İhraç ettiğimiz cihaz ve sistemler ile Türk bayrağını 
çok sayıda ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşa-
dık. 2020 yılında da milli ve yerli teknoloji denince 
akla gelen ilk kurum olmak için var gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz.

45 yıllık yolculuğumuzda bugünlere gelmemize 
emeği geçen, bir kısmı ebediyete intikal etmiş her-
kese yürekten teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sayımız-
da görüşmek dileğiyle…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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SIFIR ATIK LANSMANI 

Sıfır Atık Projesi; çevreye duyarlı bir teknoloji şirketi 
olarak israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli 
kullanılması, atık oluşumunun en aza indirgenmesi 

ve geri kazanımın sağlanması için ASİL Sosyal Sorum-
luluk Ekibimizin de desteği ile 21 Ekim 2019 tarihinde 
Yemek Atıklarımızı Ayrıştırıyoruz uygulaması ile hayata 
geçirildi. Sonrasında kademeli olarak uygulamaya alı-
nan atık ayrıştırma istasyonları, cam/porselen bardak 
kullanımı ve atık ilaçların toplanması uygulamaları ile 
proje genişletilerek tüm ASELSAN yerleşkelerini kapsa-
yacak şekilde yaygınlaştırıldı. 

Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık sloganıyla hayata ge-
çirilen projeye dair uygulamaların detaylı olarak ele 

alındığı Sıfır Atık Projesi lansman töreni;  Emine Erdo-
ğan Hanımefendinin ve Savunma Sanayii Başkanı Prof.  
Dr. İsmail Demir’in ve ASELSAN üst yönetiminin katılı-
mıyla Macunköy yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı koor-
dinesinde ASİL Sosyal Sorumluluk Ekibi ve Destek 
Hizmetleri Direktörlüğü tarafından proje çalışma-
ları yürütülen Sıfır Atık Projesi lansmanı, ASELSAN  
Yönetim Kurulu Başkanı  ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk  
Görgün’ün açılış konuşması ile başladı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, Sıfır Atık projesinin uygulama 
adımları hakkında bilgi vererek, projenin önemine  

ve hedeflerine, ASELSAN’ın çevreye duyarlı bir tekno-
loji firması olmak vizyonu doğrultusunda proje sayesin-
de çevreye verilecek zararın azaltılacağına ve projenin 
ASELSAN ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya 
vurgu yaptı. Proje kapsamında hayata geçirilen Yemek 
Atıklarımızı Ayrıştırıyoruz uygulaması ile atıkların ilk bir 
ayın sonunda yüzde 83 oranında azaltıldığını, geri dö-
nüşüm seferberliği sayesinde bütün çalışanlarımızla ge-
leceğe değer katacağımızı dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk 
Savunma Sanayisini küresel bir oyuncu haline getirme-
yi hedeflerken çevreye duyarlı hareket etmek adına, 
atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere te-
miz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle Emine  
Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan Sıfır 
Atık Projesine destek verildiğini ve Savunma Sanayii 
Başkanlığının bu konuda uygulamaya geçme kararlılı-
ğında olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığının çeşitli projelerde ana 
yüklenicilerine ve onların alt yüklenicilerine belirli mec-

buriyetler getirdiğini ve bu değerlendirme sisteminin 
bir parçasının da artık Sıfır Atık Projesinde gelinen sevi-
ye olacağını aktardı.

Son olarak Emine Erdoğan Hanımefendi, şunları söyle-
di: 

“ASELSAN, 2018 yılında küresel ve ülke ortalamasının 
üzerinde bir performansla, Türkiye’de en yüksek puanı 
alan ilk üç firma arasına girdi. Bu, dünyanın savunma sa-
nayi liderleriyle aynı puan seviyesine ulaşmak demek. 
Çevreye gösterdiğiniz bu duyarlılıktan ötürü teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin adını ileri teknolojik kabiliyetinizle 
olduğu kadar, çevre duyarlılığı ile de inşallah baş sırala-
ra yazdıracaksınız.”

Konuşmalar sonrasında ASELSAN Kreşi öğrencileri 
tarafından atık malzemeler kullanılarak yapılan tablo  
Emine Erdoğan Hanımefendiye takdim edildi.
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Ukrayna Spets Techno Export firması ile imza-
lanan sözleşmede yer alan 9661 V/UHF Ya-
zılım Tabanlı Araç ve Sırt Telsizleri, 9651 Yazı-
lım Tabanlı El Telsizleri, 5712 Manga Telsizleri 

ve 6680 İç Konuşma Sistemlerinin teslimatı başarıyla  
tamamlandı.

Askeri haberleşme ürünlerinin ihracatına yönelik satış-
lar çerçevesinde, Ukrayna Spets Techno Export firması 
ile ilk sözleşme Aralık 2016’da imzalanmış olup bugüne 
kadar sekiz farklı sözleşme ile sekiz adet sevkiyat ger-
çekleştirildi.

UKRAYNA TELSIZ TESLIMATI
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
fonları ile desteklenen proje kapsamında, Türki-
ye-Yunanistan sınır hattında gözetleme kapasi-

tesini artırmak amacıyla 27 adet ATEŞ Mobil Sınır Gü-
venlik Sistemi daha teslim edildi ve sahada görev yapan 
araç sayısı 47’ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ana 
faydalanıcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının son kullanıcı 
olduğu, tedarik faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen ve 

Ana Yüklenicisi ASELSAN olan ATEŞ Mobil Sınır Gü-
venlik Sistemi Projesinin Lot-2 sözleşmesi kapsamın-
da, Nisan 2019’da teslim edilen yirmi araca ek olarak,  
Lot-1 Sözleşmesi kapsamında tamamlanan 27 adet ara-
cın devir-teslim töreni gerçekleştirildi. 

Devir-teslim törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhte-
rem İnce, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve 
ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk 

ATEŞ MOBIL SINIR GÜVENLIK 
SISTEMI DEVIR-TESLIM TÖRENI

ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği  
Başkanı Andre Etienne Lys’in yanı sıra İçişleri Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutan-
lığı, Hazine ve Maliye Bakanlığından birçok üst düzey 
yetkili katılım sağladı.

ASELSAN UGES Sektör Başkanlığı ana yükleniciliğinde,  
HIZIR 4x4 tekerlekli zırhlı araç (KATMERCİLER) üzerine,  
ŞAHİNGÖZÜ-OD Elektro-Optik Sensör Sistemi (MGEO), 
ACAR Kara Gözetleme Radarı (REHİS), SEDA Atış Yeri 

Tespit Sistemi (UGES), 9661 V/UHF Telsiz Sistemi (HBT) 
entegre edildi. Tüm sistemlerin kontrolü Güvenlik Yöne-
tim Yazılımı (UGES) ile sağlanıyor.

Lot-1 Sözleşmesi kapsamında kalan on sistemin de 
2020 yılı içerisinde sahaya gönderilerek teslim edilmesi 
ile proje tamamlanacak olup, Türkiye’nin Batı sınırında 
yasadışı geçişlere karşı tedbirler artırılarak sınırlarımızın 
güvenliğine önemli bir katkı sağlanacak.
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TÜRKIYE 2023 ZIRVESI

PN MILGEM SAVAŞ SISTEMLERI
IMZA TÖRENI

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Haluk Görgün, Sabah Gazetesi tarafından  

düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesinde Savunma Sanayi 
ve İhracat Oturumunda katılımcılara hitap etti.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı  
kapsamında ASELSAN ve ASFAT Askeri Fabrika ve  
Tersane İşletme A.Ş. arasında 4 adet MİLGEM  

Korvet Gemisinin Savaş Sistemleri teslimatına yönelik  
sözleşme imzalandı.
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ASELSAN ve FNSS arasında Özel Maksatlı Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Araçların (ÖMTTZA) donatı-
mında kullanılacak Görev Donanımları Tedarik 

Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail  
Demir’in şahitliğinde imzalandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel  
Komutanlığının ihtiyacı kapsamında, Savunma  
Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan 
ÖMTTZA Projesinde yer alan 6x6 ve 8x8 araçla-
ra entegre edilmek üzere Komuta Kontrol, Haber-
leşme, SARP ve NEFER Silah Kuleleri, Seyrüsefer, 
Elektro Optik ve Kara Radarı sistemlerini içeren  
Görev Donanımları ASELSAN tarafından üretilecek.  
 
 

Proje kapsamında araçlara entegre edilecek olan 25mm 
NEFER silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri envanteri-
ne ilk defa girecek.

İmzalanan sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından 
üretilecek beş farklı Görev Donanımı konfigürasyonu 
yüz adet aracın donatımında kullanılacak. İlgili Görev 
Donanımlarıyla muharip birliklerin komuta kontrol ve 
haberleşme ihtiyaçları karşılanacak, Uzaktan Komutalı 
Silah Kuleleri, Seyrüsefer, Elektro Optik ve Kara Radarı 
sistemleriyle de etkin bir keşif faaliyeti yürütülmesi sağ-
lanacak. Donatılan araçlardan Komuta, Radar, Sensör ve 
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) araçları 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Zırhlı Muharebe Araçla-
rı ise Jandarma Genel Komutanlığına FNSS tarafından 
teslim edilecek.

ÖMTTZA GÖREV DONANIMLARI 
SÖZLEŞMESI
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Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda  
ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önem-
li aşamalar kaydedilerek ilerliyor. Bu çalışmaların 

daha da ileri düzeylere taşınması amacıyla, ileri geliş-
tirme ve test altyapıları ile donatılmış olan ASELSAN 
Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratu-
varı, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve 
beraberindeki heyetin katılımıyla açıldı. 

Açılış kapsamında Elektromanyetik Top Sistemi  
(TUFAN) ile yapılan atışlı testlerde, ülkemizde bu alanda 

elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik 
seviyesine ulaşılarak rekor kırıldı.

Laboratuvar bünyesinde Flash X-Ray, yüksek enerji-
li testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera 
sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri, 
modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve 
yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri 
yer alıyor. Laboratuvarın sahip olduğu olanaklar saye-
sinde EMF alanındaki ileri seviye geliştirme testlerinin 
büyük bölümü açık araziye gerek duyulmadan yürütü-

ASELSAN ELEKTROMANYETIK 
FIRLATMA SISTEMI GELIŞTIRME 
LABORATUVARI AÇILIŞI

lebilecek ve kullanılan ekipmanlar sayesinde ilgili alt 
teknoloji olgunluk seviyeleri arttırılacaktır. 

Elektromanyetik Fırlatma (EMF) özellikle silah sistemleri 
alanında dünyada çığır açan bir teknolojidir. Bu tekno-
loji kullanılarak geliştirilen ve Railgun adı verilen silahlar 
çok uzun mesafelerde etkili olacak ve savunma alanın-
da önemli bir kuvvet çarpanı olarak görülüyor. 

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik si-
lahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapıla-

bilmesi anlamına geliyor. Yine ülkemizde geliştirilecek 
akıllı mühimmatlar ile birlikte Railgun sistemleri hem 
uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir 
hava savunma silahı olarak kullanılabilecektir. 

ASELSAN, ilerleyen dönemde yurt içindeki kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği içerisinde EMF teknolojisinin tüm 
alt bileşenlerini geliştirmeyi sürdürerek Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin modern silah sistemi ihtiyacını tüm dünya 
ile aynı anda karşılamayı hedefliyor. 
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2003 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ile ilk 
fazı imzalanan Jandarma Entegre Muhabere ve 
Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesinin altıncı ve yedinci 

fazları tamamlanarak 68’nci il sistemine ulaşıldı. Son ka-
bulü yapılan Erzurum il sistemi ile birlikte; JEMUS araç 
telsizi kapsama alanı (ortalama her ilde %95 oranında 
olacak şekilde) 653.782 kilometrekareye erişti.

JEMUS projesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 
düzenli olarak, toplamda 664 milyon ABD Doları tuta-
rında teslimat yapıldı. 

JEMUS Telsiz Sistemi; terör, kriz ve doğal afet durum-
larında muhaberenin kesintisiz devamının sağlanması 
için teknolojiden azami derecede yararlanarak etki-tep-
ki süresini azaltmakta ve hızlı, güvenilir, esnek, mobil 
muhabere imkânı sağlayarak bilgiye süratli ve zamanın-
da ulaşılmasına imkân vermektedir.

Sistem ile merkezi veri tabanlarından, suçlu, kayıp mal-
zeme, sürücü belgesi, araç ruhsat, plaka ve silah ruhsat 
sorgulama gibi uygulamalar gerçekleştirildi. İl Jandar-
ma Harekat Merkezlerinde kullanılan 156 Jandarma İm-
dat, Mesajlaşma, Araç Takip, Coğrafi Bilgi Sistemi, Telsiz 

Çağrı ve Takip gibi yazılımlarla etkin şekilde asayiş hiz-
metleri sürdürülüyor. 

Proje sayesinde suç ve suçlu ile mücadelede Jandarma 
Genel Komutanlığının etkinliği arttırıldı. 

JEMUS Telsiz Sistemi; 2011 Kütahya-Simav depremi, 
2016 Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ve 
2019 İstanbul depreminde ayakta kalan tek haberleş-
me sistemi oldu. 9 Ekim 2019’da Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen 7,5 
Büyüklüğünde Depreme Hazırlık tatbikatında iletişim 
JEMUS telsizleri aracılığı ile yapılabildi. 

JEMUS Telsiz Sisteminin başarılı performansı sayesinde 
alt yapıdan faydalanan kurum sayısı (Orman Genel Mü-
dürlüğü, Sağlık Bakanlığı,Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
AFAD) her geçen gün artıyor.

Proje kapsamında geleceğe yönelik haberleşme ihti-
yaçları değerlendiriliyor ve her fazda yeni kazanımlar 
sağlanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile kurulum 
yapılmamış on üç il için sözleşme imzalanmasına yöne-
lik faaliyetler de sürdürülüyor.

JEMUS PROJESI 68’INCI IL TESLIMATI
98’NCI JEMUS PYDK TOPLANTISI

Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JE-
MUS) projesi kapsamında 98’nci Proje Yürütme 
ve Denetleme Kurulu (PYDK) toplantısı, Jandar-

ma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tuğg. Engin  
Çırakoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı ve Haberleşme 
ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı Bayram Gençcan 
başkanlığında gerçekleştirildi. 

Tuğg. Engin Çırakoğlu, açılış konuşmasında, yaşanan 
Kütahya Simav ve yakın zamanlı İstanbul depremleri-
nin yanı sıra Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesin-
tisi gibi olağanüstü durumlar da bile JEMUS sistemi ile 
kesintisiz haberleşme sağlanabildiğini ifade ederek, 
emeği geçen herkese teşekkür etti. Basına da yansıdığı 
üzere, yaşanan afet olaylarının neredeyse tümünde mo-
bil haberleşme şebekelerinde ciddi problemler yaşan-
dığını, bu durumlarda devlet üst kademelerinin JEMUS 
üzerinden iletişim kurabildiklerini, bu yeteneğin tüm 
kamu kuruluşlarının dikkatini çektiğini ve takdirle karşı-
landığını ifade etti. JEMUS’un sadece Jandarma Genel 
Komutanlığının kullandığı bir sistem olmaktan çıkıp; 
Türkiye’nin Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemi haline 
geldiğini belirtti.

Genel Müdür Yardımcısı ve Haberleşme ve Bilgi Tek-
nolojileri Sektör Başkanı Bayram Gençcan ise, Jandar-
ma Genel Komutanlığı ile ASELSAN’ın örnek iş birliği 

ile gerçekleştirdiği JEMUS Projesinin ülkemizin kamu 
güvenliği haberleşme platformu olma yolunda tüm 
kurumların yararlanabileceği bir altyapı hizmeti sundu-
ğunu ve sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de 
sistemi olacağını söyledi.

Toplantıda; proje kapsamında hizmete alınan 68 il sis-
teminin son durumu ile birlikte yeni sistem kurulumları 
ve yeni kazandırılabilecek sistem yetenekleri değerlen-
dirildi.

JEMUS, Türkiye’nin 68 ilinde kurulumları tamamlanarak 
geniş bir coğrafi alanda (%98) ses ve veri ihtiyacını kar-
şılayan, hem hareketli ve hem de yerleşik birimlerde bil-
giye süratle ve zamanında ulaşılmasını sağlayan sayısal 
telsiz sistemidir. 

Yaşanan afet olaylarında kesintisiz haberleşme kabiliye-
ti ile kendisini sahada kanıtlamasıyla, Sağlık Bakanlığı ve 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sisteme 
dahil edilmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları (TCDD), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) gibi 
bir çok kurumun da dahil olması için çalışmalar sürdü-
rülüyor. Bu yönüyle JEMUS, yıllardır gerçekleştirilmesi 
planlanan ortak Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemi 
olma yolunda ilerliyor.
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt gene-
linde 68 ilde kurulan JEMUS Telsiz Sistemi, Komu-
tanlığa ait helikopterlerde de aktif olarak kullanı-

lıyor. Helikopterlere entegre edilmiş olan 4700 serisi 
JEMUS Araç Telsizleri ile sağlanan irtibatın, 2020 yılının 
Nisan ayından itibaren 9681 Yazılım Tabanlı Telsizlere 
de bir dalga şekli olarak ilave edilmesi planlanıyor. Bu 
sayede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer 
alan uçan platformların, diğer kuvvetlerle olan irtibat-
larının da entegre ve güvenli bir şekilde tek bir telsiz 
vasıtasıyla gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Konu ile ilgili olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
(HBT) Sektör Başkanı Bayram Gençcan başkanlığında 
bir heyet, Jandarma Havacılık Başkanlığı Komutanı Tuğ-
general Ali Doğan’ı ziyaret etti. Tuğgeneral Ali Doğan, 
ASELSAN tarafından modernize edilmekte olan Jandar-
ma Genel Maksat helikopterleriyle ilgili memnuniyetini 
belirterek, etkin hava yer muhaberesinin sağlanabilme-
si için Havacılık Başkanlığının istek ve önerilerini iletti. 

Su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere 
geliştirilen ve seyir sistemleri ürün ailesi (MİTOS™) 
altında bulunan Taşınabilir WECDIS  (Warship Ele-

ctronic Chart Display & Information System) Sistemi, 
240 gün gibi çok kısa bir süre sonunda, Kasım ayında 
başarı ile gerçekleştirilen fabrika kabul testleriyle ilk kez 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. 

Ürün ailesinin diğer üyelerinden konsollu/kit formatın-
da WECDIS ve Sayısal İz Masası ürünlerinin fabrika ka-
bul testleri yine 2019 yılı içinde tamamlandı.

Taşınabilir WECDIS Sistemi, Türkiye’de deniz araçları 

için milli olarak geliştirilen ilk seyir sistemleri olmasının 
yanı sıra taşınabilir özelliği ile küçük botlarda da kulla-
nıma uygundur.

WECDIS Sistemi, uygun yedekleme mekanizmalarıyla 
birlikte uluslararası standartlara (Safety of Life at Sea- 
SOLAS) göre kullanılması zorunlu olan güncel elekt-
ronik haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyrüsefer 
sistemidir. Sistem, seyir sistemlerinden alınan konum, 
yönelim, yere ve denize göre hız gibi seyir bilgilerini 
kullanarak, elektronik seyrüsefer haritaları üzerinde il-
gili seyir personeline rota planlama ve rota takibi gibi 
yeteneklerle güvenli seyir kabiliyeti sunmaktadır. 

JANDARMA HAVACILIK BAŞKANLIĞI 
YAZILIM TABANLI TELSIZLERLE JEMUS’A 
ENTEGRE OLACAK

TAŞINABILIR WECDIS SISTEMI
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Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28 
Haziran 2018 tarihinde imzalanan Seyyar Ha-
van Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi 

kapsamında, üçüncü teslimat partisi SERHAT Radarla-
rının kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı ve 

radarlar Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Sözleş-
me kapsamında yapılacak diğer teslimatların 2020 yılı 
içinde tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor. ASELSAN ile Sapura Secured Technologies 

of Malaysia, Kuala Lumpur’da düzenlenen  
KLSummit2019’da, Cumhurbaşkanımız Sn.  

Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Tun Dr. 
Mahathir Bin Mohamad himayelerinde bir iş birliği an-
laşması imzaladı.

SERHAT-II TESLIMATLARI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYOR

KL SUMMIT 2019
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Deniz Elektronik Harp Süiti (EHS) Tedariki Proje-
si fabrika kabul testlerinin üçüncüsü, EHS’nin 
en önemli alıcısı Radar Elektronik Destek Sis-

temi (ED) için Gölbaşı Yerleşkesinde Savunma Sanayii  
Başkanlığı (SSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  
(Dz.K.K.lığı) ve SEDEF Tersanesi temsilcileri katılımı ile 
başarıyla tamamlandı.

ASELSAN, 1984 yılından beri yürüttüğü elektronik harp 
faaliyetlerine, 2006 yılından itibaren deniz elektronik 
harp (EH) faaliyetlerini de ekledi ve deniz platformları 
için radar elektronik destek (ED) sistem çözümleri için 
birçok çalışma yürüttü. Bu çalışmaların sonucu olarak 
günümüzde ARES-2 ürün ailesi olarak adlandırılan on-
larca sistem, farklı tipte platformlarda aktif olarak kulla-
nılıyor. ARES-2 ürün ailesi sistemleri ve bileşenleri farklı 
projeler kapsamında ihraç da ediliyor.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU 
EHS kapsamında tasarlanan ED Sistemi, artık kalıcı sis-
tem sınıfına girmiş ARES-2N ailesi kapsamında deniz-
lerdeki on yılı aşkın tecrübe, Dz.K.K.lığı’nın ihtiyacına bi-
naen tanımlanan yeni gereksinimler ve başta Dz.K.K.lığı 
olmak üzere tüm paydaşlardan toplanan geri dönüşlere 
cevap verecek şekilde, teknolojinin geldiği son nokta-
da tüm bileşenleriyle yeniden tasarlandı ve ARES-2Nv2 
ailesi doğdu.

ED Sistemi, temel olarak, başta güdümlü mermi radar-
ları olmak üzere farklı tipte radarlara ait yayınların tes-
pit, teşhis, yön/konum bulma ve takip işlemlerini yerine 
getirerek geminin bekasına katkıda bulunan en önemli 
sistemlerden biridir. ED sistemi, tespit ettiği yayınlarla 
operatörü uyarmakta, EHS’ye gerçek zamanlı verileri 
sunmakta ve fonksiyonel imha silahlarının kullanımına 
imkan sağlamaktadır.

TCG ANADOLU (LHD) DENIZ 
ELEKTRONIK HARP SÜITI ARES-2NV2 
ELEKTRONIK DESTEK (ED) SISTEMI 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik  
ROKETSAN ana yükleniciliğinde yürütülen 122 
mm Sakarya Çok Namlulu Roket Atar Ateş İdare 

ve Haberleşme Sistemi Projesinin üçüncü parti teslimatı 
başarıyla tamamlandı. 

Proje kapsamında modernizasyonu gerçekleştirilen 122 
mm Sakarya Çok Namlulu Roket Atarların ateş idare ve 

haberleşme sistemleri ASELSAN tarafından sağlanıyor. 
Projenin üçüncü ve en büyük partisi kapsamında Fırlat-
ma Aracı Haberleşme Sistemlerinin Eylül 2019’da, Ateş 
İdare Merkezlerinin ise Kasım 2019’da ROKETSAN’a er-
ken teslimatı gerçekleştirildi.

SAKARYA ÇNRA ATEŞ IDARE VE 
HABERLEŞME SISTEMI
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PAKISTAN AGOSTA-90B 
DENIZALTILARI ELEKTRONIK 
DESTEK SISTEMI

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait AGOSTA-90B sınıfı 
denizaltıların modernizasyonu kapsamında, ikinci 
denizaltı için üretilen ARES-2SC/P Denizaltı Elekt-

ronik Destek (ED) Sistemi fabrika kabul testleri, Pakistan 
Deniz Kuvvetleri ve ana yüklenici STM personelinden 
oluşan kabul heyeti katılımıyla Gölbaşı Yerleşkesinde 
başarıyla tamamlandı. Projede, birinci ARES-2SC/P de-
nizaltı ED sistemi teslimatı 2018 yılında yapıldı. 

Testler sırasında ARES-2SC/P denizaltı ED sistemi, çok 
sayıda performans ve fonksiyon kontrolü testlerini  
başarıyla geçti ve özellikle sistemin yön doğruluğu has-
sasiyeti,  kabul heyetinin takdir ve beğenisini kazandı. 
Kabul testlerine Pakistan askeri ataşesi de katılım sağ-
ladı.

Ayrıca, Kasım ayı içerisinde projedeki birinci sistemin 
denizaltıya entegrasyon faaliyetleri Pakistan’da ger-

çekleştirildi ve sisteme başarıyla enerji verildi. Projenin 
bundan sonraki süreci liman ve deniz kabul testleriyle 
devam edecek. 

Sözleşmeler Direktörlüğü/Ar-Ge Sözleşmeleri ve 
Fikri Haklar Müdürlüğü tarafından Fikri ve Sınai 
Mülkiyet alanında her yıl periyodik olarak düzen-

lenen şirket içi eğitimler, bu yıl da tekrarlandı.

Eğitimler, Temel Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi 
ve İleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi olmak üze-
re iki bölüm olarak gerçekleştirildi. Eğitimlere ilgili tüm 
personelimizin katılım sağlayabilmesi amacıyla; Macun-

köy (iki ayrı gün), Akyurt, Gölbaşı, ODTÜ Teknokent ve 
İstanbul Teknopark yerleşkelerimizde altı farklı günde 
eğitimler verildi.

Temel Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimine 278 per-
sonelimiz, İleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimine 
148 personelimiz katılım sağladı.

FIKRI VE SINAI 
MÜLKIYET HAKLARI EĞITIMLERI
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Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı ta-
rafından düzenlenen SSTKON19 Konferansı, Gele-
cek ve Verimlilik teması ile gerçekleştirildi.

Konferans, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış konuşması ile başladı. 
SST Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Kaval’ın sunumuyla devam etti. 

Konferans içeriğinde SST ailesine yeni katılan çalışan-
larımızdan Selinay Karataş ve Yusuf Enes Koçer, 2019  

yılının onlar için nasıl geçtiğini özetleyen bir konuş-
ma yaptılar. Programın devamında Dilek Baysal ve Ali  
Erdem Özcan tarafından Yükselen Teknolojiler ve Ge-
leceği Şekillendirmek, Gökmen Cengiz tarafından  
Mühendislik ve Tasarımın Geleceği, Ebru Yıldırım 
Cura tarafından Geleceği Üretiyoruz konulu sunumlar  
gerçekleştirildi. 

ASİL Orkestrasının verdiği keyifli konser ile konferans 
tamamlandı.

SAVUNMA SISTEMLERI 
TEKNOLOJILERI KONFERANSI 
(SSTKON19)

ASELSAN a bülten24 OCAK 2020 25
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Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sis-
temleri (UGES) Sektör Başkanlığına bağlı çalışan 
personele yönelik üç yıldır düzenlenen forum 

etkinliği bu yıl Birlikte Büyüyoruz teması ile gerçekleş-
tirildi. Büyük bir katılım oranıyla gerçekleşen etkinliğe 
yaklaşık 600 personel katıldı.

Konferansın açılış konuşmalarını UGES Sektör Başkanı 
ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar ve Ku-
rumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan  
Karataş yaptı.

Önceki yıllardan farklı olarak bu etkinlikte sadece ku-
rum dışı konuşmacılara yer verildi. Eren Safi, Hülya Mut-
lu ve Acar Baltaş gibi birbirinden değerli konuşmacılar, 
ASELSAN’lı olmak, aidiyet, ekip çalışması konularında 
eğlendirici ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi.

Günün sonunda tüm ekibin katıldığı ve dev bir UGES 
orkestrası meydana getiren ritim çalışması yapıldı.

UGES FORUM 2019

ASELSAN a bülten OCAK 202026 27
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ASELSAN, Bogota-Kolombiya’da düzenlenen 
Expodefensa Fuarında son teknoloji ürün ve sis-
temlerini sergiledi.

ASELSAN standını ziyaret edenler arasında, Kolombiya 
Savunma Bakan Yardımcısı, Ekvator Silahlı Kuvvetleri 
üst düzey yetkilileri, Kolombiya Ulusal Polisi Yetkilileri, 
Arjantin Askeri Teçhizat Komutanı, Kolombiya Deniz, 
Hava ve Kara Kuvvetleri üst düzey yetkilileri, Peru De-
niz Kuvvetleri yetkilileri, Brezilya Savunma Sanayi Müs-
teşarı, Panama Deniz Havacılık Komutanı, Şili Kara ve  
Deniz Kuvvetleri yetkilileri ve T.C. Kolombiya Büyükelçi-
si başta olmak üzere, özellikle Latin Amerika ülkelerinin 
çoğunlukta olduğu birçok ülkenin resmi delegasyonu 
bulunuyor. 

EXPODEFENSA FUARI

ASELSAN a bülten OCAK 202028 29
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TEDARIK ÇALIŞTAYI

ASELSAN tedarik ailesi, Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş’ın katı-
lımıyla Bolu’da bir araya geldi. 

Çalıştaya, Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğüne bağlı 
yöneticiler ve ekip liderlerinin ağırlıklı olduğu 65 perso-
nel katılım sağladı. Üç gün boyunca ASELSAN’ın teda-
rik süreçlerinin gelişime açık yönleri değerlendirildi ve 
gelişim yol haritalarının belirlenmesine yönelik temel 
kararlar alındı.

Program, Doç. Dr. Hakan Karataş ile Sanayileşme ve 
Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç’ın açılış konuşmaları ile 
başladı. Sonrasında, Sanayileşme ve Tedarik Direktörlü-
ğü bünyesindeki on iki müdürlük tarafından genel de-
ğerlendirme sunumları gerçekleştirildi.  

Programın ikinci gününde, oturumlar halinde 24 farklı 
konu üzerine paylaşımlar ve istişareler gerçekleştirildi.  
Oturumlarda genel olarak, dış ticaret faaliyetleri, diji-
talleşme, tedarikçi ilişkileri yönetimi, metriklerle yöne-
tim, kategori bazlı tedarik yönetimi, ambargo yönetimi, 
tedarik fonksiyonunun süreçlere erken dahil olması 
konuları üzerinde duruldu. Bu oturumlarda ASELSAN 
Tedarik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik 
hususlar, riskler ve çözüm önerileri ile tedarik sürecinde 
getirilebilecek yenilikler ele alındı. 

Programın son gününde ise önceki oturumlarda görü-
şülen konular ve alınan kararlar tüm ekip ile paylaşılarak 
nihai değerlendirmeler yapıldı. 

Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkan-
lığındaki personelin döküm konusunda bilgi bi-
rikimlerinin arttırılmasına yönelik,  Rütaş, Emge, 

Altun Döküm ve Ünimetal firmalarında oryantasyon 
programı düzenlendi. 

Programa katılan 25 çalışan; kum döküm, hassas dö-
küm, alçak basınçlı döküm ve enjeksiyon döküm firma-
larındaki oryantasyon eğitimlerini başarı ile tamamladı. 

Katılımcılardan alınan geri bildirimlerden, oryantasyon 
programının; 

• Üretim ve denetim süreçlerinin yerinde görülmesi 
ve derinlemesine anlaşılması,

• Tasarımcıların döküm ile üretilecek parça tasarımla-
rını bu oryantasyonda öğrendikleri bilgileri kullana-
rak yapmalarının sağlanması,

• Döküm ile üretim yöntemlerinin tasarımlarımızda 
kullanılabilirliğinin artırılması

hususlarında oldukça faydalı olduğu değerlendirildi. 

ALTYÜKLENICI MEKANIK ÜRETIM 
ATÖLYELERI ORYANTASYONU - 
DÖKÜM
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İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 
tarafından düzenlenen İştirakler Çalıştayı, yurt içi işti-
raklerimiz ve ASELSAN temsilcilerinin katılımıyla ger-

çekleştirildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen çalıştayda Hep 
Birlikte Daha Güçlüyüz teması işlendi. Büyük bir katılım 
oranıyla gerçekleşen çalıştaya 88 ASELSAN temsilcisi 
ve 62 İştirak temsilcisi olmak üzere toplam 150 kişi katı-
lım sağladı. Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hakan Karataş’ın moderatörlüğünde gerçek-
leştirilen çalıştayda, yurt içi iştiraklerimiz ve ASELSAN 
temsilcileri, düşünce, beklenti ve çözüm bekleyen ko-
nular hakkında fikir alışverişinde bulundular. 

Yurt içi iştiraklerimizden; AB Mikro Nano, ASELSAN 
Global, ASELSAN Konya, ASELSANNET, ASELSAN Si-
vas, ASPİLSAN, BİTES, EHSİM, MKR-IC, Teknohab, TR 
Eğitim ve Teknoloji, TÜYAR ve ULAK katılım sağladı. 

Çalıştay, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış konuşması ile 
başladı, İştirakler Yönetimi Müdürü Mesut Karaman’ın 

sunumuyla devam etti. Üç panelden oluşan çalıştay 
kapsamında; birinci panelde proje, sözleşme, teknoloji, 
mühendislik yönetimi, iş geliştirme, pazarlama ve dış ti-
caret; ikinci panelde finans, muhasebe, tedarik ve satın 
alma; üçüncü panelde ise kurumsal hizmetler (İK, bilgi 
yönetimi, sözleşmeler, destek hizmetleri), hukuk,  iç de-
netim, teknoloji ve strateji yönetimi konuları görüşüldü. 

Katılımcıların etkin bir iletişim içerisinde olduğu çalışta-
yın ikinci gününde ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın kurumsal 
dönüşümü hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleş-
tirdi. ASELSAN İştirakler Yönetimi Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Çalıştay Ön Tespitlerinin Özetlendiği Sunum 
ile devam eden çalıştay, karşılıklı dilek ve temenniler 
sonrasında Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdü-
rümüzün kapanış konuşmasıyla son buldu.

Katılımcılar tarafından çok verimli ve faydalı olarak de-
ğerlendirilen İştirakler Çalıştayının önümüzdeki yıllarda 
da düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Resmi olarak 21 Kasım 2019 tarihinde kurulan 
ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma 
Derneği ilk genel kurulu 19 Aralık günü gerçekleş-

tirildi.

Kuruluşunun ardından bir ay gibi kısa bir süre geç-
mesine rağmen çalışmalarında önemli bir aşama kay-
deden dernek, 1 Ocak 2020 itibarıyla intranette ve in-
ternette açılacak web siteleriyle bağışçılarına ulaşmayı  
hedefliyor.

Öncelikle, ihtiyaç sahibi kişilere eğitim, sağlık gibi te-
mel konularda destekte bulunmak ve ihtiyaca yönelik 
olarak başlatılan kampanyalarla da ihtiyaç sahibi her bir 
ferde ulaşmayı amaçlayan ASİL Derneği, Ocak ayının ilk 
haftasında ASELSAN’ın tüm yerleşkelerinde gerçekleş-
tirilecek sunumlarla da derneğin amacı, misyonu ve ge-
lecek planları hakkında bilgi paylaşmayı planlıyor.

IŞTIRAKLER ÇALIŞTAYI
“BIRLIKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

ASIL DERNEĞI ILK GENEL KURULU
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İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Projesinin sonucunda, 
Bilgi Teknolojileri (BT) kapsamında Mart-Eylül 2019 
döneminde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, uluslararası 

belgelendirme firması tarafından denetlendi. 

ASELSAN, Eylül itibariyla, uluslararası standardizasyon 
kuruluşu tarafından yayımlanan ISO 22301 İş Sürekliliği  

Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı. Böylece, 
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemini Türkiye’de 
uygulayan nadir firmalar arasında yer alındı.

BT HIZMETLERINDEKI IŞ 
SÜREKLILIĞI BAŞARISI

MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında 
görevli komuta heyeti, öğretmenler ve kursiyer-
lere, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör 

Başkanlığında görevli konu uzmanları tarafından çeşitli 
konularda bir dizi konferans gerçekleştirildi. 

MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın talebi 
doğrultusunda başlanan program kapsamında, “Ge-
leceğin Network Altyapısı ve ASELSAN’ın Yeri”, “Taktik 

Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) Dokümantasyonu ve 
Eğitimi” ve “Kuantum ve Kuantum Sonrası Kriptografi” 
konulu konferanslar verildi.

Katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen kon-
feranslara ilişkin, MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komu-
tanı tarafından, ASELSAN çalışanlarının teknik bilgi ve 
birikimlerini paylaşmasından duydukları memnuniyet 
dile getirildi.

MEBS OKULU VE EĞITIM MERKEZ 
KOMUTANLIĞI KONFERANSLARI

ASELSAN a bülten34
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ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sek-
tör Başkanlığı, 22 Kasım 2019’da başlayan CMMI V2.0 
Seviye 3 Belgelendirme Denetimini 4 Aralık 2019 tari-
hinde başarı ile tamamlayarak Türkiye’de V2:0 belgesini 
alan ilk firma oldu. Bu şekilde savunma sanayii şirketleri 
içinde öncü rol oynadı.

30 Eylül 2020 tarihine kadar belgelendirme başvuruları 
yapılabilen V1.3 belgesi yerine, daha kapsamlı bir ça-
lışma gerektiren CMMI V2.0 belgesi için yapılmış tüm 
planlar revize ederek ASELSAN’da ve Türkiye’de öncü 
olmak adına Nisan 2019’da CMMI V2.0 versiyonuyla 
belgelendirme çalışmalarının başlatılması kararı alındı.

Geçen süre içinde;

• Mayıs ayında CMMI V2.0 Upgrade eğitimi alan do-
kuz kişilik HBT Denetim Ekibi eğitim sonunda yapı-
lan sınavdan ortalama 95 puan alarak eğitimi başa-
rıyla tamamlandı.

• Örnek olarak seçilen bir proje üzerinden 16-19 Ey-
lül tarihleri arasında Değerlendirme Denetimi (Eva-
luation Appraisal) gerçekleştirilerek Kalite Yönetim 
Sisteminin denetime hazır olduğu görüldü.

• V2.0 ile değişen denetim sistemi gereği yirmi adet 
proje bilgisi CMMI Enstitüsüne gönderilerek de-
netime girecek projeler ve denetim kapsamındaki 
alanları CMMI Enstitüsü tarafından rastgele seçildi.

• Enstitü tarafından rastgele seçilen on üç proje ön-
celikle 20- 21 Kasım tarihlerinde Readiness Review 
aşamasında sunulan kanıtlar açısından değerlendi-
rilerek CMMI gereksinimlerini karşıladığı kararlaştı-
rıldı. 

• 22 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında seçilen on üç 
projenin çeşitli alanlarında Benchmark Appraisal 

ASİL Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubunun faaliyetleri 
kapsamında Ankara Fen Lisesinde başlatılan ALİMHA-
NE projesinin çalışmaları devam ederken ASELSAN Ku-
rumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan 
Karataş, Ankara Fen Liseli öğrencilerle Kariyer Yolculu-
ğunda Başarının Sırları konulu söyleşide bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide ALİMHA-
NE projesinin detaylarını da paylaşan Doç. Dr. Hakan 
Karataş, etkinliğin sonunda öğrencilerin sorularını ya-
nıtladı.

ALİMHANE projesi, potansiyeli yüksek öğrencileri bir-
likte başarma duygusu ve iş birliği ile proje geliştirme 
modeli ile mühendisliğe hazırlamayı amaçlıyor. Sade-
ce bir teknoloji sınıfı olarak değil; hayal, fikir, planlama,  
tasarım, geliştirme, paydaş arama ve projelendirme  
süreçlerini içeren bir model olarak tasarlanıyor. 

Çalışmaları hızla devam eden projenin 2019-2020  
Eğitim Öğretim yılının son döneminde faaliyete geçme-
si hedefleniyor.

HBT SEKTÖR BAŞKANLIĞI BIR ILKI 
GERÇEKLEŞTIRDI

ANKARA FEN LISESINDE SÖYLEŞI

Baş Denetçi Dilek Özdemirci ve dokuz kişiden olu-
şan HBT Denetim Ekibinin katılımı ile gerçekleştiril-
di. Proje ve destek ekipleri ile yapılan mülakatlarda 
toplam 101 kişi ile görüşüldü. 

• CMMI V1.3’ten V2.0’a yapısal birçok değişiklik ol-
masına rağmen Kalite Yönetim Sisteminin güncel-
lenmiş yapısı sayesinde hızlı bir şekilde Kalite Yöne-
tim Sistemi süreçleri adapte edildi.

Kapanış toplantısı HBT Sektör Başkanı Bayram Gençcan 
ve Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Karataş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. CMMI de-
netim ekibine çalışmalarından ötürü yöneticiler tarafın-
dan teşekkür belgeleri takdim edildi.

ASELSAN HBT, Defense Top 100 Listesinde CMMI V2.0 
Seviye 3 Belgesini alan ilk 100’deki dördüncü firma 
oldu. (Diğer üç firma ilk 40’ta yer alıyor.)
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Jandarma Genel Komutanlığı heyeti, Sivas’ta bu-
lunan ASELSAN Hassas Optik (AHO) tesislerini 
ziyaret etti. Ziyarete Jandarma Genel Komutanlı-

ğından Albay Alper Turna, Yüzbaşı Sadettin Topçu ve 
Üsteğmen Mehmet Alkan Ayyıldız katıldı. 

AHO Genel Müdürü Murat Şahin ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Kürşad Erbeş, heyete AHO’nun Sivas’ta yürüt-
mekte olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi.

AHO Sivas’ta yer alan alt yükleniciler ziyaret edile-
rek firmaların şu yetenekleri hakkında bilgi alındı: 
 
• Sivas Mikromekanik (hassas mekanik işleme), 
• Anadolu Optomekanik Yüzey İşleme (alodin   

ve eloksal kaplama ile ceracote boya üretimi), 
• Gökçeler Makine (döküm işleme ve sert çanta üre-

timi), 
• Altın Elektronik (elektronik kart dizgi üretimi), 
• Tayf X (optik mercek üretimi) 

Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri, AHO tesislerin-
de yürütülen faaliyetleri ve kısa sürede Sivas’ta bu sevi-
yede bir eko-sistemin oluşmasını görmekten memnun 
olduklarını dile getirdi.

ASELSAN Futbol Turnuvasında, Mikroelektronik 
Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Baş-
kanlığından katılan ŞAMPİ 10 futbol takımı şam-

piyon oldu. 

ŞAMPİ 10 takımı, bu başarıya, turnuvaya ASELSAN için-
den katılan toplam 48 takım arasında birinci olarak ulaştı.

Genel Müdür Yardımcısı ve MGEO Sektör Başkanı Prof. 
Dr. Sezai Elagöz, şampiyon olan takımızın oyuncuları 
ile bir araya gelerek onları başarılarından ötürü kutla-
dı. Elagöz ayrıca, oyunculara gelecek yıllarda da cen-
tilmence mücadele ederek MGEO Sektör Başkanlığını 
başarı ile temsil etmeleri yönündeki beklentilerini iletti.

JANDARMA GENEL 
KOMUTANLIĞININ AHO 
TESISLERINI ZIYARETI

KUPA MGEO’YA



ASELSAN a bülten40 41OCAK 2020

SEKTÖR BAŞKANLIKLARIMIZIN 
MÜHENDIS ADAYLARI ARAMIZA 
KATILDI

A Yetenek programı kapsamında göreve başlayan 
mühendis adaylarımıza ilk iş günlerinde sektör-
lerine özel bir etkinlikle aramıza hoşgeldiniz de-

dik.

Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcıları Bayram 
Gençcan, Prof. Dr. Sezai Elagöz, Oğuz Şener, Mustafa 
Kaval, Dr. İbrahim Bekar ve Doç. Dr. Hakan Karataş’ın 

katılımlarıyla düzenlenen etkinliklerde HBT, MGEO,  
REHİS, SST ve UGES Sektör Başkanlıklarında göreve 
başlayan mühendis adayları sektör yöneticileri ve men-
torleri ile buluştu. Çalışacakları sektöre ilişkin detaylı 
bir bilgilendirme sunumunu dinleme fırsatı bulan mü-
hendis adayları, proje detaylarını öğrendikten sonra 
çalışmalarına başlamak üzere bağlı oldukları sektörlere 
yönlendirildi.

A Yetenek programı kapsamında Kurumsal Yöne-
tim ile Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Mü-
dür Yardımcılıklarımızda göreve başlayan mü-

hendis ve uzman adaylarımıza ilk iş günlerinde özel bir 
etkinlikle aramıza hoşgeldiniz dedik.

Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Hakan Karataş ve 
Prof. Dr. Mehmet Çelik’in katılımlarıyla düzenlenen et-

kinlikte, Kurumsal Yönetim ile Teknoloji ve Strateji Yöne-
timi Genel Müdür Yardımcılıklarında göreve başlayan 
mühendis ve uzman adayları sektör yöneticileri ve men-
torleri ile buluştu. Çalışacakları alanlara ilişkin detaylı bir 
bilgilendirme sunumunu dinleme fırsatı bulan mühen-
dis ve uzman adaylarımız, proje detaylarını öğrendikten 
sonra çalışmalarına başlamak üzere bağlı oldukları bi-
rimlere yönlendirildi.

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIKLARIMIZIN MÜHENDIS
VE UZMAN ADAYLARI

OCAK 2020 41
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ASELSAN Kreş ve Anaokulunda görevli on yedi 
çalışan, İş Yeri Hekimliği Birimine bağlı İlkyardım 
Eğitim Merkezinde eğitim aldı. 

İki günlük eğitim süresince; temel yaşam desteği, trav-
malara yaklaşım, kanamaların yönetimi, yanıklar ve ya-

ralanmalar, temel ilkyardım, boğulmalar, zehirlenmeler 
vb. diğer acil olayların yönetimi konularında kendilerine 
teorik ve pratik bilgiler verilen çalışanlar, eğitim sonun-
da İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yazılı ve uygula-
malı sınavda başarılı olarak sertifikalarını ve ilkyardımcı 
kimliklerini almaya hak kazandı. 

ŞIMDI IÇIMIZ DAHA RAHAT

IEEE ITÜ COMMUNICATIONS 
SOCIETY ETKINLIĞI

ASELSAN, Institute of Electrical and Electronics  
Engineers (IEEE) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  
Communications Society grubunun düzenle-

diği etkinlikte, platin sponsor olarak yer aldı. Ayrıca 
Kariyer Günleri etkinliği, ASELSAN ve Savunma Sanayi 
Semineri ve Ağ Teknolojisi eğitimi olmak üzere üç ayrı  
faaliyet ile destek verdi. 

Etkinliğe İTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de katılım sağladı. 
Etkinlik boyunca yöneltilen sorular ASELSAN yet-
kilileri tarafından yanıtlandı; ağ teknolojisi hakkında  
öğrencilere farkındalık sağlandı. Kariyer Günleri et-
kinliğinde ise ASELSAN’da mühendis olmak ile ilgili 
karşılıklı soru cevap ve sohbetler gerçekleştirildi.
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Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığının 2019 yılı önemli yatırımları arasında 
yer alan Çift Malzemeli Plastik Enjeksiyon Presi, 

Mekanik Kalıp ve Prototip Müdürlüğü atölyesinde ku-
ruldu ve kullanıcı eğitimi alındı. 

Endüstri 4.0 uyumlu olan presin döner tablası ve çift en-
jeksiyon ünitesi sayesinde iki farklı malzemeden oluşan 
hibrit plastik parçalar basılabiliyor. İki ayrı enjeksiyon 
ünitesinde bir gramdan 150 grama kadar parça basmak 
mümkün olabiliyor. Polimer malzeme araştırmalarında 
ve plastik parça tasarım süreçlerinde ASELSAN’a uzun 
yıllar hizmet edecek önemli bir yatırım gerçekleştirildi. 

Hizmete alınan preste yapılması planlanan çalışmalar 
şunlardır: 

• Akıllı telefon antenlerinde ve yenilikçi ürünlerde 
görülen Plastik Parçaya Entegre Devre Teknoloji-

sinin çift enjeksiyon yöntemi ile gerçekleştirilmesi 
konusu araştırılarak ürünlerimizde kullanımı amaç-
lanıyor. 

• Termoplastik parçalarımızda yaşanan çevresel etki 
ve süreç parametreleri kaynaklı kalite problemleri 
için deneysel araştırmalar yapılarak çözüm setle-
ri oluşturulması ve bu sayede elde edilen bilgi ve 
tecrübenin alt yüklenicilerimizle paylaşılması söz 
konusudur.

• Yeni presin gelişmiş yetenekleri kullanılarak ken-
dinden contalı plastik kapak/gövde yapıları, farklı 
özelliklerde iki plastik malzemeden oluşan hibrit 
yapılar gibi özelliklere sahip parçalar üretilebile-
cek. Bu yeni yapılar sayesinde çok daha rekabetçi, 
hafif ve maliyet etkin ürünler geliştirilebilecek.

ÇIFT MALZEMELI PLASTIK 
ENJEKSIYON PRESI HIZMETE 
ALINDI
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İnsan Kaynakları Direktörlüğünün gerçekleştirdiği Ge-
leceğimiz Sizinle etkinliğinde Ekim ayında işe yeni 
başlayan çalışanlarımız bir araya geldi. Kurumsal Yö-

netim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş 
ve 105 çalışanımızın katılımlarıyla bu yıl dokuzuncusu 
gerçekleştirilen etkinlikte, öğleden önce bilgilendirme 

sunumları yapılırken öğleden sonra takım oyunu oy-
nandı. Takım oyununda katılımcılar atık malzemelerden 
yapmış oldukları robot tasarımlarını sergiledi. En çok 
beğenilen ilk üç robotun grubuna başarı sertifikaları 
verildi.

GELECEĞIMIZ SIZINLE ETKINLIĞI
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ASELSAN olarak ülkemizin yetişmiş insan gücü-
nün yeniden kazanılması için sürdürülen Back to 
Turkey projesine büyük önem veriyoruz. Bu kap-

samda  on beş  değerli yeteneğin 2019 yılı içinde ülke-
mize dönerek ailemize katılmış olduğunu belirtmekten 
mutluluk duyuyoruz. Ailemize katılan çalışanlarımızın 
ABD, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde yürüttükleri 
çalışmalar sayesinde kazanmış oldukları yurt dışı de-
neyimleri ve birikimleriyle ülkemiz savunma sanayinin 
öncü kuruluşu olan ASELSAN’ımıza sağlayacakları kat-
kıya yürekten inanıyoruz.

Back to Turkey projesi kapsamında çalışmalarımız de-
vam etmekte olup,  Hollanda’da çalışmalarına devam 
eden eski çalışanlarımız ile Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcılığı öncülüğünde bir araya geldik.  
Kurulan bağların, yeteneklerimizi ASELSAN’a yeniden 
kazandırma konusunda destekleyici olacağına ina-
nıyoruz. Yakın zamanda ASELSAN’a dönüş yapacak  
çalışanlarımız ile ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya de-
vam edeceğiz.

YURDA HOŞ GELDINIZ
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Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Hakan Karataş ve İnsan Kaynakları Direktörü Can 
Demir’in katılımlarıyla Macunköy ve Akyurt yerleş-

kelerimizde ikinci ve üçüncü vardiyalarda görev yapan 
çalışanlarımız ziyaret edildi. 

Yöneticilerimiz, 23.00-01:00 saatleri arasında gerçek-
leştirilen ziyaretlerde çalışanlarımızın görüş ve önerile-
rini detaylı bir şekilde alma fırsatı yakaladı.

VARDIYA ZIYARETLERI 
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Bosna Hersek Heyeti Ziyareti

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanının MİLGEM Projesi Toplantısına Katılım Ziyareti

Kazakistan Heyeti Ziyareti

ZIYARETLER

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Heyeti Ziyareti
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Kosova Savunma Sanayi Heyetinin Macunköy Tesislerini Ziyareti

MEBS Okulu Kursiyerleri Heyetinin Macunköy Tesislerini Ziyareti
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