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Entegrasyonu gerçekleştirilen her bir tank, Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı tarafından doğrudan operasyonlarda 
kullanılıyor. Kahraman askerlerimizin güvenliği kapsa-
mında gerekli olan her türlü güvenlik sistemini geliştir-
mek bizim için sadece bir proje değil. Ülkemizin güven-
liği için önemli bu tür görevleri almak hepimiz adına bir 
övünç kaynağı.

Altı bini aşan çalışma arkadaşımın da benimle aynı duy-
guları paylaştığına eminim. Gece gündüz, Türkiye’nin 
ve dünyanın her köşesinde göreve koşan arkadaşlarım 
bu gözlemimi pekiştiriyor.  

Ülkemizin güvenliği için çalışan her birim, ASELSAN’a 
güveniyor. Türk Polisi için üretilen ERTUĞRUL Bomba 
İmha Robotlarının hepsinin bu yıl içinde teslim edilmesi 
için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çanakka-
le Polisinin şüpheli bir paketi patlatmak için kullandığı 
sistemin, “Güvenliğimiz ERTUĞRUL’a Emanet” başlığı 
ile gazetelerde yer bulması bizleri mutlu ediyor. 

Yurt dışındaki bir müşteri ile hava platformlarına 
ASELPOD Elektro Optik Hedefl eme Sistemi entegre 
edilmesine yönelik 30 milyon dolar tutarında bir sözleş-
me imzaladık. Ayrıca son dönemde kara, hava ve deniz 
platformu üreticisi firmaların ihracat başarılarını mem-
nuniyetle takip ediyoruz. Ülkemiz güvenlik birimleri-
nin kullandığı hemen her platformda ASELSAN ürünü 
elektronik sistemler hizmet veriyor. Yurt dışına yapılacak 
platform satışlarının bizim sistemlerimizin satışına da 
olumlu yansıyacağını değerlendiriyorum. 

Birinci önceliğimizin ihracat olduğunu her fırsatta tek-
rarlıyorum. Ülkemizin cari açığını kapatmak için en 
önemli kaynak olacak ihracatımızı destekleyecek her 
türlü çabaya da sonuna kadar destek vereceğime söz 
veriyorum. 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 
5’incisi düzenlenen törende Türk ve Azerbaycan or-
duları birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Geçit töreninde 
Azeri ordusunda kullanılan çok sayıda ASELSAN ürünü 
de sergilendi. ASELSAN, sadece Türkiye’nin değil aynı 

zamanda Azerbaycan’ın da milli şirketidir. İlk günden iti-
baren yanında olduğumuz ve hizmet etmekten her za-
man gurur duyduğumuz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
kahraman ordusunun 100. yılını yürekten kutluyorum.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi olan Kıb-
rıs Barış Harekatının 44’üncü yıldönümü kutlu olsun. 
ASELSAN’ın kuruluş kararının temelinde Kıbrıs Barış 
Harekatı sırasında yurt dışından hazır alımla elde edilen 
sistemlerin yaşattığı zorluklar ve sonrasında başlayan si-
lah ambargosu nedeniyle yaşanan sıkıntılar var. O gün-
lerde kritik bir karar vererek ASELSAN’ı kuran, pek çoğu 
ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi saygı ve şükranla 
anıyorum. 

ASELSAN artık bir dünya markası. Bu markanın geliş-
mesinde katkıda bulunan 7’dan 70’e herkese teşekkür 
ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. 

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

ASELSAN 
Ordumuzun 
Teknoloji Üssü

ASELSAN tarafından 
gerçekleştirilen M60T 
modernizasyonu kapsamında 
dünya üzerindeki en modern 
tanklardan biri elde edildi.
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ASELSAN tarafından tasarlanarak üretilen ve 2018 
yılının ilk yarısında seri teslimatları yapılan Sırt 
Tipi, Araç Tipi ve Bomba İmha Tipi RF Karıştırma/

Köreltme (Jammer) Sistemlerimiz Gü-
venlik Güçlerimizin envanterine girdi. 

KANGAL Araç Tipi RF Karıştırma/Kö-
reltme Sistemi, Kullanıcı Araçlarına 
entegre edilerek, araçların seyri ve 
duraklaması esnasında olası Radyo 
Frekans Kontrollü El Yapımı Patlayıcı 
(RFEYP) tuzaklarına karşı aktif RF ka-
rıştırma/köreltme uygulaması ile ko-
runması sağlandı. MİLKAR-5T5 İkinci 
Nesil Sırt Tipi RF Karıştırma/Körelt-
me Sistemi, RFEYP tuzaklarına karşı 
timlerin/yaya personelin korunması 
amacıyla geliştirildi. Bunun yanında 

sistem, sağlanan araç entegrasyon kiti ile istenen araca 
kolaylıkla entegre edilerek tek araç koruma konseptin-
de VIP araçların, askeri araçların ve servis araçlarının ko-

runmasında da kullanılabiliyor. 

Minimum ağırlık ve maksimum kapsama 
hedefi ile tasarlanan MİLKAR-5T5 Siste-
mi, frekans bandının tamamında yüksek 
karıştırma mesafeleri ile koruma sağlar-
ken, hafif yapısı ile kullanıcıya yüksek ha-
reket kabiliyeti ve çeviklik sunarak, çetin 
arazi ve çevre koşulları altında, en zorlu 
operasyonların icra edilmesinde kolaylık 
sağlıyor. 

KANGAL Bomba İmha Tipi RF Karış-
tırma/Köreltme Sistemi, olası Radyo 
Frekans Kontrollü El Yapımı Patlayıcı 

ASELSAN JAMMERLARI İLE 
Her Alanda Koruma
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(RFEYP) tuzaklarına karşı bomba imha uzmanlarının 
şüpheli paketlere yapacağı müdahalelerde güvenli mü-
dahale ortamı yaratıyor. Sistem, bomba imha persone-
lini koruyan kullanım senaryosunun yanı sıra, miting/tö-
ren alanlarında ve giriş/çıkış noktalarında güvenli bölge 
oluşturma amacıyla da kullanılabiliyor.

3AĞUSTOS 2018
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M60T ana muharebe tanklarının tanksavar teh-
ditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin 
korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave ye-

tenekler kazandırılmasına yönelik yürütülmekte olan 
FIRAT-M60T Projesi kapsamında bir yıldan az bir sürede 
proje kapsamındaki çok sayıda M60T tankının moderni-
zasyonu tamamlandı. 

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde  
ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları, 
sahada göstermiş olduğu yüksek başarı ile takdir top-
ladı. Bu doğrultuda SSB ile ASELSAN arasında 1 No’lu 
Sözleşme Değişikliği imzalandı. 

SSB ve ASELSAN arasında imzalanan FIRAT-M60T Pro-
jesi kapsamında yapılan ilavelere bağlı olarak 96,7 
milyon Avro ve 25 milyon TL artış bedeli için sözleşme 
değişikliği imzalandı.  Gerçekleştirilen değişiklik ile söz-
leşme toplam bedeli 206 milyon Avro ve 50 milyon TL 
oldu. 

Sözleşme değişikliği kapsamında ayrıca PULAT Ak-
tif Koruma Sistemi M60T tanklarına entegre edilmeye 
başlanacak. PULAT Aktif Koruma Sistemi sahip olduğu 
yüksek teknoloji radar ile M60T tanklarına yöneltilen 
tanksavar füzelerini havada tespit ederek füzeleri tank-
lara çarpmadan önce uygun mesafede imha edebil-
mektedir. PULAT Aktif Koruma Sistemi ile tanklara tam 
koruma kalkanı sağlayacak olup aynı anda birden çok 
füze havada imha edilebilmektedir.

FIRAT-M60T Projesi, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Ope-
rasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirildi ve 

ASELSAN, FIRAT-M60T 
PROJESİ İLE Tankların 
Yeteneklerini Geliştirdi
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modernize edilen tanklarımız ordumuzun kullanımına 
sunuldu. M60T modernizasyonu kapsamında dünya 
üzerindeki en modern tanklardan biri elde edilmiş olup 
tankların gerek yakın-orta mesafe atış kabiliyetleri, ge-
rek yakın-uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri 
gerekse de tankların ve personelin idamesine yönelik 
yetenekler üst seviyelere çıkarıldı.

Entegrasyonu gerçekleştirilen her bir tank, Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı tarafından doğrudan operasyonlarda 
kullanıldığı için modernize edilen tanklar askeri per-
sonel ile birlikte çok yoğun testlere tabi tutuldu. Zeytin 

Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonuna katılan tankçı per-
sonel tarafından ASELSAN modernizasyonu sonrasında 
tankların ATGM tanksavar füzelerine karşı çok büyük 
bir başarı sağladığı ve aynı zamanda meskun mahalde 
tankların operasyonel yeteneklerinin arttırıldığı bildiril-
di. ASELSAN tarafından üretilen sistemler muharebe or-
tamında başarısını ispat etmiş (COMBAT-PROVEN) olup 
modernizasyonu gerçekleştirilen tanklar halen aktif ola-
rak göreve devam ediyor.
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ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu dördüncü parti 
seri üretim teslimatı gerçekleştirildi. Türk Polisi için 
üretilen sistemlerin hepsinin bu yıl içinde teslim 

edilmesi için çalışmalar devam ediyor. 

Yüksek yerlilik oranına sahip olan sistemin tasarım ve 
üretiminde yoğun bir şekilde yerli alt yüklenici kullanımı 
gerçekleştirildi. Bomba İmha Robotu Projesi kapsamın-
da Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan Bomba 
İmha Robotları ve Hafif Zırhlı Araçlar, Savunma Sanayii 
Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında sağlanıyor. 

ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu (BİR); el yapımı patla-
yıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden 
etkisiz hale getirilmesi için ASELSAN tarafından geliş-
tirildi. Sistem, iki kişi tarafından taşınabiliyor ve yüksek 
hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. 

ERTUĞRUL BİR, kablosuz veya kablolu kullanılabilen 
iletişim ve video aktarım sistemi ile şüpheli nesneleri 
güvenli bir mesafeden incelemeye ve tehditlere müda-
hale etmeye imkan veriyor. 

Su sızdırmaz araç platformu ve paletli sistemi ile karlı 
çamurlu yollarda,  merdivenlerde ve zorlu çevre koşul-
larında rahatlıkla görev icra ederek rahat bir kullanım 
sağlıyor. 

ERTUĞRUL’daki gelişmiş entegre gözetleme sistemi, 
nişan ve kıskaç kameraları ile kullanıcının şüpheli ci-
simleri yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak 
kontrol konsolundan izlemesini sağlıyor. Görüntülerin 
daha sonra incelenmesi için kayıt edilmesine de imkan 
veriyor. Kontrol konsolunda  yer alan 3 boyutlu robot 
görüntüsü ile görüş alanında olmadığı zamanlarda bile 
robotun tüm hareketleri izlenebiliyor. 

ERTUĞRUL 
Teslimatları Devam Ediyor
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ASELSAN tarafından geliştirilen Elektromanyetik 
Top Sistemi (TUFAN), Konya-Karapınar’da ger-
çekleştirilen atışlı testlerde mühimmatı ses hızı-

nın 9 katı hızla hedefe gönderdi. 

Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN 
tarafından 2014 yılında başlanan çalışmalar başarıyla 
ilerliyor. Bu çalışmalar ile geliştirilen TUFAN sistemi ön 
prototipi ile yapılan ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir’in de katıldığı atışlı testlerde 3000 m/
sn namlu çıkış hızı sağlanarak rekor kırıldı. Sağlanan bu 
hız değeri barut kullanan klasik silahların mermiyi atma 
hızının yaklaşık üç katı. 

Elektromanyetik Fırlatma (EMF) özellikle silah sistemleri 
alanında dünyada çığır açan bir teknoloji. Bu teknoloji 
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 kullanılabilecek. 

ASELSAN TUFAN İLE  
Hız Rekoru Kırdı

ASELSAN a bülten8
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ASELSAN, ilerleyen dönemde EMF teknolojisinin tüm 
alt bileşenlerini geliştirmeyi sürdürerek daha ağır mü-
himmatların daha yüksek enerjilerle fırlatılmasını hedef-
liyor. EMF sistemleri konusunda yürütülen çalışmalar 
sayesinde ülkemizde birçok yeni teknoloji kazanılacak. 
EMF çalışmaları, ABD başta olmak üzere Almanya, Fran-
sa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde de yürütülü-
yor. ASELSAN, bu alanda geliştireceği ürünler ile dün-
yanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi 
hedefliyor. 

9AĞUSTOS 2018
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Türkiye ile Pakistan arasında uzun suredir gö-
rüşmelerin yapıldığı T-129 ATAK helikopterinin 
satışına yönelik imzalar atıldı. TUSAŞ, Pakis-

tan’a toplam 30 adet T-129 ATAK Helikopteri satacak. 
ASELSAN olarak, ülkemizin tek seferde en büyük sa-
vunma sanayii ihracatını gerçekleştirmiş olan TUSAŞ’ı 
kutlarız.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ATAK Programında ASELSAN, 
T-129 ATAK Helikopteri’nin başta Görev Bilgisayarı ol-
mak üzere aviyonik ve silah sistemlerinin milli ve öz-
gün olarak geliştirilmesi, entegrasyonu, seri üretimi, 
teslimatı ve teknik destek faaliyetlerini yürütüyor. T-129 
ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin ilk teslima-
tı 10 Haziran 2014 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
gerçekleştirildi.

ATAK Programı kapsamında ASELSAN, aşağıdaki sis-
temleri geliştirdi ve üretimini yaptı:

• Görev Bilgisayarı
• VMFD-68 Çok İşlevli Gösterge
• KDU-44 Kontrol Gösterge Ünitesi
• VYB-4CF Veri Yükleme Birimi
• ANS-510 Ataletsel Seyrüsefer Sistemi
• Sayısal Harita Sistemi
• AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi
• ASELFLIR-300T Hedef Tespit ve Nişangah Sistemi 
• Silah Yönetim ve Kontrol Sistemleri
• DHS-101 Dahili Haberleşme Sistemi
• 9681 HF Hava Telsizi
• 9681 V/UHF Hava Telsizi
• 9651 El Telsizi
• Dost-Düşman Tanıma Sistemi
• Helikopter Kendini Koruma Sistemi
• Füze İkaz Sistemi
• Radar İkaz Sistemi
• Lazer İkaz Sistemi
• Radar Karıştırıcı

T-129 ATAK HELİKOPTERİNDEN 
Yurt Dışı Atağı

ASELSAN a bülten10
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ASELPOD
İhracatı

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 
hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik He-
defleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 30 

milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN a bülten12



13AĞUSTOS 2018 13AĞUSTOS 2018



ASELSAN a bülten14

Savunma Sanayii Başkanlığının desteği ile yürütü-
len ELMAS Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa 
OLED ekranlar ve grafen malzeme sentezi tekno-

lojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapılar ASELSAN 
ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uy-
gulama Merkezinde (SUNUM) kuruldu. Bu sayede aske-
ri özelliklerde, arka ışığa ihtiyaç duymaksızın çalışabilen 
ilk monokrom minyatür ekranlar tasarlanarak üretildi, 
ilgili OLED ekran geliştirme prosesleri tamamen özgün 
olarak gerçekleştirildi.

Dünyada LCD ekranlara alternatif oluşturmuş durumda 
olan OLED teknolojisinin aktif matris özellikte ve renkli 
piksel yapılarını destekleyecek şekilde ASELSAN tara-
fından kazanılması ile ileride gerek minyatür gerekse 
büyük alanlı özgün ekranlar askeri amaçlarla istenen 
ebatlarda özel olarak tasarlanabilecek, bu ürünler ter-
mal görüş ve aviyonik uygulamalarda kullanılabilecek.

ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle sürdürü-
len “Grafen Tabanlı OLED Ekran Geliştirilmesi” çalışma-
larında alınan olumlu sonuçlar, Berlin’de düzenlenen 
Eurodisplay Konferansında Sabancı Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. İsmet İ. Kaya tarafından sunuldu. Ka-
tılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan çalışma, program 
komitesi tarafından “yüksek etki potansiyeline sahip” 
olarak değerlendirildi. Çalışma, Journal of the Society 
for Information Display dergisinde makale olarak ya-
yınlanmak üzere davet aldı. Gösterilen prototipler dün-
yada bugüne kadarki en yüksek piksel çözünürlüğüne 
sahip grafen tabanlı ekranlar olarak literatüre geçti. 

“160x120 Pixel Passive Matrix Bottom Emitting OLED 
Displays with Graphene Anode Layer” başlığı ile sunu-
lan bildiri kapsamındaki 1 inç OLED Ekran Modüllerinin 
içerisinde yer alan grafen tabanlı OLED aygıtlar SU-
NUM’da, sürücü devre elektroniği de ASELSAN’da ge-
liştirildi. Bildiri sunuşunda ekran prototiplerinden gör-
seller sergilendi ve teknik özelliklerinden bahsedildi.

ELMAS Projesinde, OLED ekranlarda standart anot mal-
zemesi olan İndiyum Kalay Oksit (ITO) yerine Grafen 
malzemesi kullanıldı. Grafen malzemesinin geleceğin 
bilhassa esnek ekranlarında ve giyilebilen teknoloji uy-
gulamalarında kilit rol oynaması bekleniyor.

OLED EKRANLARI
ASELSAN’dan
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere, 29.06.2018 tarihinde ASEL-

SAN ile BMC arasında SARP Sistemi tedarikine yönelik 
olarak toplam bedeli 94,7 milyon Euro tutarında bir 
sözleşme imzalandı.

Söz konusu sistemlerimiz BMC’nin ilk defa TSK envante-
rine girecek olan VURAN araçlarında kullanılacak.

SARP 7,62mm makineli tüfek, 12,7mm uçaksavar veya 
40mm bomba atar takılabilen bir silah sistemidir. Teker-
lekli/paletli zırhlı araçlara ve sabit platformlara entegre 
edilebilen ve uzaktan komutalı olması nedeniyle en üst 
seviyede personel güvenliğini sağlayan etkili bir sis-
temdir.

SARP’TAN
33’ncü Sözleşme
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TUSAŞ ile Milli Muharip Uçak 
Projeleri İmzalandı

MMU Projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
2030 yılı sonrası muharip uçak ihtiyacını kar-
şılamak üzere TUSAŞ tarafından yürütülüyor. 

Proje kapsamında, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri 
Sektör Başkanlığı tarafından Bütünleşik RF Sistem (BÜR-
FİS); Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör 
Başkanlığı tarafından Bütünleşik Elektro-Optik Sistem 
(BEOS) Teknoloji Geliştirme Projeleri sözleşmeleri im-
zalandı.

Proje kapsamında BÜRFİS ve BEOS sistemlerine yönelik 
aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilecek:

• Kritik Teknoloji Elemanlarının Teknoloji Hazırlık Se-
viyesinin Yükseltilmesi

• BÜRFİS / BEOS Sistem Ön Tasarımı 
• Milli Muharip Uçak ön tasarım çalışmalarına destek

Projeler kapsamında kazanılacak teknolojiler sayesin-
de, Milli Muharip Uçağın kritik bileşenleri yerli olarak 
geliştirilecek, tüm projelerimizde kullanılabilecek kabi-
liyetler elde edilecek. İmzalanmış olan dört yıllık birinci 
fazı müteakip Milli Muharip Uçak projesi ikinci faz, ikin-
ci aşama ve seri üretim faaliyetlerinin 2022-2046 yılları 
arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığının Komuta Kontrol 
Sistemlerini sağlayan ASELSAN ile BMC firması 
arasında Taktik Tekerlekli Araçlar-2 (TTA-2) Projesi 

için Birlik Takip Sistemi (BTS) tedarik sözleşmesi imza-
landı. BTS, entegre edildiği araçların konum bilgilerini 
periyodik olarak aracın sahip olduğu haberleşme alt-
yapıları üzerinden harekât merkezine aktaran bir dost 
birlik takip sistemidir. 

BMC İLE BİRLİK TAKİP SİSTEMİ 
Sözleşmesi İmzalandı

ara Kuvvetleri Komutanlığının Komuta Kontrol 
Sistemlerini sağlayan ASELSAN ile BMC firması 
arasında Taktik Tekerlekli Araçlar-2 (TTA-2) Projesi 

için Birlik Takip Sistemi (BTS) tedarik sözleşmesi imza-
landı. BTS, entegre edildiği araçların konum bilgilerini 
periyodik olarak aracın sahip olduğu haberleşme alt-
yapıları üzerinden harekât merkezine aktaran bir dost 
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YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER 
İÇİN Yeni Sözleşmeler 

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ile 
Dost-Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi ve Sayısal 
Haberleşme Şebekesi alanlarında yaklaşık 1.5 mil-

yar TL bedelinde iki sözleşme imzaladı. Sözleşmeler Sa-
vunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Emniyet 
Genel Müdür V. Erhan Gülveren ve ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Gör-
gün’ün katıldığı bir törenle SSB’de imzalandı.

Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi

Tanıma Tanıtma Sistemleri, savaş alanında bulunan dost 
platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle, hızlı 
ve doğru bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan, askeri 
harekat açısından hayati öneme haiz sistemler. Milli IFF 
(Identification Friend and Foe / Dost Düşman Tanıma) 

Mod 4 sistemlerinde karşılaşılan zafiyetlerin giderilmesi 
amacıyla, NATO tarafından, tüm platformlarda Mod 5 
sistemlerin kullanılması zorunlu tutuldu. Mod 4 anah-
tar dağıtımının NATO bünyesinde 2020 Haziranından 
sonra sonlandırılacak olması nedeniyle ülkelerin beyan 
ettikleri platformların takvime uygun olarak Mod 5’e ge-
çirilmesi gerekiyor.

Polislerimiz için Sayısal Ha-
berleşme Sistemi

SSB’de gerçekleştirilen tö-
rende ikinci imzalar Emniyet 
Genel Müdürlüğünün Anka-
ra ve İstanbul illerinde uçtan 
uca sayısal milli kriptolu telsiz 
haberleşmesi ihtiyacının karşı-
lanmasına yönelik sayısal ha-
berleşme şebekesi kurulması 
için atıldı. 

Proje kapsamında Emniyet 
Genel Müdürlüğünün ihtiyaç-
ları gözetilerek yerli ve milli 
imkânlarla özgün olarak geliş-
tirilecek ve üretilecek olan tel-
siz sistemleri Ankara ve İstan-
bul illerinde kurulacak.
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ASELSAN ve Türk Loydu, ASELSAN’ın askeri ve ti-
cari gemiler için ürettiği seyir ve platform yöne-
tim sistemlerinin geliştirilmesi ve sertifikasyonu 

için  iş birliği yapıyor. ASELSAN’ın  askeri alanda elde 
ettiği deneyim ve marka güveni; Türk Loydu’nun ser-
tifikasyon alanındaki uzmanlığı ve stratejik desteği ile 
birleşince ASELSAN’ın dünya ticari gemi teçhizatı paza-
rında önemli bir yer elde etmesi için çalışmalar devam 
ediyor. Türk Loydu, bugün Türk Donanmasının en bü-
yük askeri gemisi de dahil olmak üzere pek çok strate-
jik projenin kontrolünü ve uluslararası sertifikasyonunu 
gerçekleştirdiği için; ASELSAN’ın çalışmalarını Türk Loy-
du ile birlikte yürütmesi,  milli ürünlerle  küreselleşme 
stratejisinde önemli yer tutuyor.

ASELSAN ve Türk Loydu iş birliğinin ilk başlangıç teçhi-
zatı olan KULAÇ İskandil Sistemi,  ASELSAN tarafından 
Ay Sınıfı denizaltılar için geliştirildi ve ve denizaltılarda 
kullanıma alındı. Sonrasında askeri ve ticari gemiler 
için  Türk Loydu tarafından sertifikalandırılan bu sistem;  
MİLGEM  projesi  gemilerinde ve ticari gemilerde de 
kullanıldı. Halihazırda ECDIS, WECDIS ve Sayısal İz Ma-
sası projelerinin sertifikasyon süreçlerini tamamlamak 
üzere çalışmaları son hızla sürdüren ASELSAN ve Türk 
Loydu; iş birliklerini Dinamik Konumlandırma Sistemi, 
ve Entegre Köprüüstü Sistem gibi yeni nesil teknolojik 
sistemler  için  devam ettiriyor. 

ASELSAN ve TÜRK LOYDU,
SPYS Birlikte Büyüyorlar
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NATO CWIX (Müttefik Muharip Karşılıklı Çalışabi-
lirlik) Tatbikatı, NATO ülkelerinde yer alan firma 
ve kurumların sistem çözümlerini bir arada de-

neyebilecekleri, birlikte çalışabilirliklerini test edebile-
cekleri, problemleri beraber çözebilecekleri ortak bir 
altyapı ve ortam sunmaktadır.

Polonya’nın Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen CWIX 
2018 Tatbikatına NATO üyesi 29 ülkeden 263 sistem 
katıldı. ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Sektör 
Başkanlığı  Komuta Kontrol Sistem Mühendisliği Mü-
dürlüğü personelinin de katıldığı faaliyete yaklaşık bin 
kişi görevli ve ziyaretçi olarak katıldı. Türk Silahlı Kuv-
vetleri Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol 

Sistemi (HERİKKS) ekibi de tatbikata ASELSAN tara-
fından geliştirilen Komuta Kontrol Yazılımları ve Taktik 
Veri Linki yazılımları ile katılım sağladı. HERİKKS projesi 
kapsamında geliştirilen Hava Savunma Harekat Mer-
kezi, Hava Savunma Radarı ve Erken İhbar Merkezleri 
Arayüz Birimi alt sistemi yazılımları test edilecek sis-
temler olarak tatbikatta yer aldı. Yazılımların taktik veri 
linki kabiliyetlerinin diğer sistemler ile test edilerek 
doğrulaması tamamlandı ve HERİKKS sisteminin tanı-
tımı yapıldı.

CWIX tatbikatına Türkiye’den Kara, Deniz ve Hava Kuv-
vetleri Komutanlıkları ile ASELSAN, HAVELSAN, MİL-
SOFT ve Altay firmaları sistemleri ile katıldı.

ASELSAN, NATO CWIX 2018 
Tatbikatında
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HERİKKS ekibi CWIX 2018 tatbikatında sekiz ülkeden 
13 farklı sistem ile gerçekleştirdiği 172 test adımının 
tamamını başarı ile sonuçlandırdı. 

Faaliyetin son haftasında 12 ülkeden 27 sistemin katıl-
dığı birlikte çalışabilirlik faaliyeti gerçekleştirildi. Faali-
yet kapsamında NATO tarafından belirlenen senaryo-

ya göre HERİKKS ekibi hava savunma görevlerini icra 
etti ve düşman unsurlara angajman yaparak tatbikata 
aktif katılım sağladı. 
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Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan 
Ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü, başkent 
Bakü’nün ünlü Azadlık Meydanı’nda, kara, hava 

ve deniz kuvvetlerinin katılımı ile düzenlenen askeri ge-
çit töreni ile kutlandı. 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 
5’incisi düzenlenen törende Türk ve Azerbaycan ordu-
su birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Geçit töreninde Azeri 
ordusunda kullanılan çok sayıda ASELSAN ürünü de 
görüntülendi. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, konu ile ilgili olarak Azeri yayın 
organlarına verdiği mülakatta şunları söyledi: 

ASELSAN, Azerbaycan’ın Milli Şirketidir

Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığına 
kavuştuktan sonra savunma sanayi alanında Azerbay-
can’a gelen ilk harici şirketlerden biri de ASELSAN ol-
muştur. 1993 yılında ASELSAN ve Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri arasında haberleşme sistemlerini kapsayan 
ilk sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin hayata ge-
çirilmesi ve sonrasındaki teknik hizmetlerle birlikte  
ASELSAN’ın o dönemki diğer ürünlerinin tanıtılması 
ASELSAN adının Azerbaycan’da da iyi bilinmesini sağ-
ladı. Bunun sonucunda, yüzde 100 ASELSAN’ın öz ser-
mayesi ile 1998 yılında ASELSAN Bakü Şirketi kuruldu. 

25 Yıldır Bakü’deyiz

ASELSAN Bakü Şirketi, ASELSAN’ın harici ülkelerde 
kurduğu ilk şirkettir. Çünkü Azerbaycan bizim için her 
zaman diğer ülkelerden farklı bir konuma sahip olmuş-
tur. Azerbaycan’ın büyük lideri Cenap Haydar Aliyev’in 
“Biz iki devlet, tek milletiz” sözlerini ilke edinerek Azer-
baycan’ın şanlı ordusuna 25 yılı aşkın bir süredir hizmet 
ediyoruz.

ASELSAN kurulduğu ilk günden itibaren öz teknolojisi-
ni geliştirmeyi hep ön planda tutmuştur. Bu sayede sa-
vunma sanayinin her alanında kendi mühendislerimizle 

AZERBAYCAN ORDUSU 
100 Yaşında
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milli birçok ürünü geliştirmeyi başardık. Bu ürünler Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde olduğu kadar çok sayıda dost ve 
müttefik yabancı ülkenin silahlı kuvvetlerinde de kulla-
nılıyor.

ASELSAN Teknolojisi Azerbaycan’ın Teknolojisidir 

Bazı ülkelere öz teknolojimizi transfer edip, ortak şirket-
ler kuruyoruz. Azerbaycan’da da benzer işler yapmayı; 
Azerbaycan’ın savunma sanayi alanında öz teknolojile-
rini geliştirmesine, üretim yapmasına, uzmanların yetiş-
mesine, insanlara yeni çalışma sahalarının yaratılmasına 
destek olmayı istiyoruz. Bu konuda olanak sağlandığı 
takdirde ASELSAN sahip olduğu teknolojiyi kardeş 
Azerbaycan’la paylaşmaktan mutluluk duyacaktır.

Son yıllarda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından 
kullanılan ASELSAN ürünlerinin hem çeşitleri hem de 
sayıları oldukça arttı. Ürünlerimizin sahip olduğu yük-
sek teknolojiden, yeteneklerinden ve verdiğimiz teknik 
destek hizmetinden övgü ile bahsediliyor olması bizleri 
çok mutlu ediyor, ileride gerçekleştireceğimiz daha bü-
yük işler için motivasyon kaynağı oluyor. Başta haber-
leşme sistemleri olmak üzere ASELSAN’ın birçok ürünü 
uzun yıllardır Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından 
kullanılıyor. 

20 Yıldan Fazladır Ürünlerimizin Arkasındayız

Bunlardan bazılarının ilk teslimatlarının üzerinden 20 yıl 
geçmesine rağmen halen kullanımda olanları mevcut. 
Bu da ASELSAN ürünlerinin ne kadar teknolojik ve uzun 
ömürlü olduğunun, aynı zamanda şirketimizin satış son-
rası teknik destek hizmetlerine ne kadar önem verdiği-
nin bir göstergesidir.

Yirmi yıl önce kendi öz sermayemizle kurduğumuz 
ASELSAN Bakü Şirketi, ASELSAN’ın Azerbaycan’da 
bugüne kadar gerçekleştirdiği ve bundan sonra yapa-
cağı işler için köprü görevini yerine getiriyor. Azerbay-
can’daki ASELSAN ürünleri için ilk erişim noktası her 
zaman ASELSAN Bakü Şirketi olmuştur. Oradaki yetkin 
ekibimiz ve ASELSAN’ın yakın desteği sayesinde uzun 
yıllardır ASELSAN ürünlerinin teknik destek hizmetlerini 
hızlı ve etkin bir şekilde verebiliyoruz. Bu yöntem, hem 
ASELSAN hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri için hız-
lı ve maliyet etkin bir çözümdür.

Azerbaycan Ordusunun İhtiyaçları Milli İhtiyacımız-
dır

Biz, Azerbaycan Ordusu’nun ihtiyaçlarını ASELSAN ola-
rak her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ile 
aynı gördük. Kardeşliğin, tek millet olmanın bilinciyle 
Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğimiz yüksek tekno-
lojiye sahip ürünleri hiç bir kısıtlama olmaksızın Azer-
baycan Silahlı Kuvvetleri’nin emrine sunduk. 

İlk olarak V/UHF telsiz ailesi ile başlayan Azerbaycan 
Ordusu ile ilişkilerimiz yıllar içinde gelişti ve bugün 
elektro optik, elektronik harp, uydu haberleşme sis-
temleri gibi çok geniş bir yelpazede ASELSAN ürünleri 
Azerbaycan Ordusu tarafından kullanılıyor. Bizim Azer-
baycan Savunma Bakanlığı ile üzerinde çalıştığımız yeni 
sözleşmelerimiz de var. Eminim ki bu sözleşmelerin ha-
yata geçirilmesi ile Azerbaycan Ordusu daha da güçle-
necektir. Azerbaycan’a özgün çözümlerin üretilmesi her 
zaman önceliğimizdir. 

Kahraman Ordumuzun 100. Yılı Kutlu Olsun

ASELSAN, sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Azer-
baycan’ın da milli şirketidir. İlk günden itibaren yanında 
olduğumuz ve hizmet etmekten her zaman gurur duy-
duğumuz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kahraman ordu-
sunun 100. yılını yürekten kutluyorum. Sözlerimi, Türki-
ye ve Azerbaycan’da birebir aynı olan bir sözle bitirmek 
istiyorum; “Güç birliktedir.”
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Dünya çapında alanında lider deniz altı teknolo-
ji firmalarının ve endüstri temsilcilerinin katılım 
sağladığı Undersea Defence Technology Konfe-

rans ve Fuarı Glasgow/İskoçya’da gerçekleştirildi. Orga-
nizasyonda 1400’ün üzerinde askeri ve sivil katılımcı yer 
aldı. Fuar ve konferanslara 42 ülkeden 110 firma katıldı. 

HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve STM’nin de katıl-
dığı etkinlikte; ASELSAN REHİS Deniz Elektronik Harp 
Program Müdürü Alaattin Dökmen tarafından “The Next 
Generation Surface Electronic Warfare Systems and Its 
Impact on Submarine Operations of Navies - Yeni Nesil 
Elektronik Harp Sistemleri ve Sistemlerin Donanmala-
rın Denizaltı Operasyonlarındaki Etkisi” isimli bir sunum 
gerçekleştirildi.

Konferansta, Su Üstü Elektronik Harp alanında sadece 
ASELSAN ve SAAB firmalarının sunumlarına yer verildi. 
Yapılan sunum, bu açıdan bakıldığında, ürünlerimizin 
ve şirketimizin bu alanda söz sahibi olduğunun vurgu-
lanması ve bilinirliğin artırılması bağlamında etkili oldu. 

Günümüz modern Elektronik Harp sistemlerinin hare-
kat ve gereksinim ihtiyaçları ile başlayan sunumda, bu 
gereksinimlerin ürünlerimiz ile nasıl karşılandığının ser-
gilenmesi, ASELSAN olarak erişilen teknolojik kabiliyet-
leri dünya çapında tanıtma imkanı verdi. 

UNDERSEA DEFENCE 
TECHNOLOGY Konferansı
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ASELSAN Araştırma Merkezi Çalışma Konuları 
sunumu Araştırma Merkezi araştırmacıları tara-
fından Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) 

gelen heyete ve Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcılığı personeline yapıldı. Toplantıya Sa-

vunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Şadu-
man Aziz, Harekat Grup Başkanı, Harekat Koordinasyon 
Müdürü, Algılayıcılar Proje Grubu Müdürü, KBRN Proje 
Müdürü ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü katıldı. 

Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Çelik’in açılış konuşması ile başlayan 
programda Araştırma Merkezi araştırmacıları çalıştıkları 
projeler ve ilgili çalışma alanlarındaki dünyada yaşanan 
yeni teknolojik gelişmeler hakkında katılımcıları bilgi-
lendirdi. Sunumun ASELSAN Sektör Başkanlıklarına da 
bir çalıştay programı şeklinde sunulması planlanmakta-
dır. 

ASELSAN Araştırma Merkezi çalışma alanları, SSB’nin 
ilgilendiği çalışma alanları ve bu alanlarda çalışan fir-
malar ve akademisyenler, yürütülen araştırma projeleri 
ve projelerin katkı sağlayabileceği resmi kurumlar, pro-
jelerde yapılabilecek güncellemeler, ortaklık yapılabi-
lecek araştırma kurumları ve proje çıktılarının kullanım 
alanları ile ilgili SSB heyeti ile görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

ASELSAN Araştırma Merkezi’nin çalışmalarından ve 
çıktılarından etkilenen SSB yetkilileri, önümüzdeki dö-
nemde Merkez’in faaliyet alanlarındaki konularda SSB 
ihtiyaçlarını değerlendirmek ve Ar-Ge çalışmalarını 
planlamak üzere konu ve projeler özelinde Araştırma 
Merkezi yetkilileri ile tekrar görüşmeler yapmak istedik-
lerini belirtti.

ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Konularının Sunumları 
Gerçekleştirildi 
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ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 
9’uncu Savunma Teknolojileri Konferansı (SAV-
TEK-2018) kapsamında düzenlenen Savunma 

Sanayinde Gelecek 20 Yıldaki Trendler panelinde pa-
nelist Ömer Emre Kasal tarafından ASELSAN’ın Komu-
ta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme 
ve Keşif (C4ISR) Sistemleri ile ilgili gelecek öngörüleri 
paylaşıldı. Sunumda ASELSAN tarafından geliştirilerek 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine kazandırılan ve 
geliştirilmekte olan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri baş-
ta olmak üzere C4ISR alanındaki kazanımlar ve gelecek 
öngörüleri yer aldı. 

Panelde geleceği şekillendirecek teknolojilerin harekât 
ortamında etkilerini en yoğun hissettirecekleri alanın 
Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Gö-
zetleme ve Keşif (C4ISR) sistemleri olacağı vurgulandı. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik C4ISR 

çözümlerini giderek artan bir ivme ile hayata geçiren 
ASELSAN’ın; ortaya çıkan yeni ve asimetrik tehditle-
rin şekillendirdiği çok boyutlu harekât ortamının anla-
şılması, durumun kıymetlendirilmesi, otomatik karar 
verme süreçlerinin erişilebilir tüm verilerin füzyonu 
ile desteklenmesi, daha derinde, daha hassas, gerçek 
zamanlı hedef tespit ve angajmanı ile ağ destekli bir 
yapıda farklı fonksiyonel alanların senkronizasyonunu, 
farklı kuvvetlerin aynı harekât ortamını optimum şekilde 
kullanabilmesini ve gerektiğinde müttefik kuvvetlerle 
müşterek harekâtın yönetilmesini sağlayacak sistem ve 
çözümleri TSK’ya ve çok sayıda dost ve müttefik ülkeye 
sağladığı belirtildi.

Gelecekte C4ISR alanının özellikle nanoteknoloji, büyük 
veri analizi, kuantum bilgisayarlar, arttırılmış gerçeklik, 
sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, ileri algoritma uy-
gulamaları, öğrenen yazılımlar, tabi olmayan moleküler 

ASELSAN  
Geleceğin Komuta Kontrol 
Sistemlerini Anlattı
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yapılar ile otonom ve robotik sistemlerdeki gelişmeler-
le şekilleneceğinin altı çizildi. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiği Ateş Destek Otomasyon 
Projesi (ADOP-2000), Hava Savunma Erken İkaz Ko-
muta Kontrol Sistemi (HERİKKS), Tank Komuta Kontrol 
Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS) projeleri ile halen 
geliştirmekte olduğu Elektronik Harp Komuta Kontrol 
Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) ve Ağ Destekli Yetenek 

gibi projeleri sayesinde Komuta Kontrol ve C4ISR sis-
temlerinde öncü ve lider konumdaki ASELSAN tarafın-
dan, C4ISR ile ilgili gelecek öngörüleri doğrultusunda 
Komuta Kontrol Sistemleri ile bütünleşik, millî ve özgün 
çözümler üretmeye ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost 
ve müttefik tüm ülkelere söz konusu çözümler ile yeni 
imkân kabiliyetler kazandırmaya büyük önem verildiği 
vurgulandı.



ASELSAN a bülten28

ASELSAN, Ankara ATO Congresium’da gerçekleş-
tirilen SEDEC 2018 Güvenlik ve Savunma Fuarın-
da Platin Sponsor olarak yer aldı.

Uluslararası katılımlı olarak düzenlenen fuarda, firmalar 
teknolojilerini sergileme ve yeni iş imkânları için görüş-
meler yapma olanağı buldu. Anayurt güvenliği, sınır 
güvenliği ve iç güvenlik sistemleri konularında; yurt 
içinden ve yurt dışından sektör öncülerinin bir araya 
geldiği SEDEC 2018 etkinliğinde milli üretim vurgusu 
yapıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Savunma 
Sanayii Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve Dr. 
Celal Sami Tüfekçi’nin de aralarında yer aldığı seçkin zi-
yaretçileri standımızda ağırladı. 

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı 
ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, Savunma Sa-
nayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı olarak fuarda bir konuşma yaptı. Mustafa Kaval, bir-
liğin temel hedeflerine vurgu yaparak, amaçlarının Türk 
havacılık ve savunma sanayinin performansını ve ihra-
catını artırmak olduğunu belirtti. Kaval, fuardaki ürün ve 
sistemlerin büyük kısmının Türkiye’nin son dönemdeki 

sınır ötesi harekatlarında güvenlik güçlerine önemli kat-
kılar verdiğini hatırlattı.

Fuar kapsamında ASELSAN personeli tarafından da su-
numlar yapıldı. ASELSAN İç Güvenlik Sistemleri Prog-
ram Müdürü Tanju Karagöz; Sınır Güvenlik Sistemleri, 
Dünya’da ve Avrupa Birliği içerisinde Sınır Güvenliği 
konsepti ve Ülkemizin Entegre Sınır Güvenlik Çözümü 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. ASELSAN Kent Gü-
venliği ve Güvenlik Teknolojileri Program Müdürlüğün-
den İpek Elik; dünyadaki ve Türkiye’deki Kent Güvenlik 
Konseptlerini ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) 
Projesi kapsamındaki yenilikleri katılımcılarla paylaştı.    

SEDEC 2018 
Güvenlik ve Savunma Fuarı
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ASELSAN, Radar ve Elektronik Harp sistemlerinin 
temel yapıtaşları olan mikrodalga ürünleri ile 
alanının en prestijli fuarı IMS 2018’e (Internatio-

nal Microwave Symposium) katıldı.

ABD’nin Philadelphia kentinde düzenlenen IMS 2018 
etkinliğinde, ASELSAN tarafından özgün olarak gelişti-
rilen gönderme alma modülü, filtre, yükselteç, frekans 
çevirici ve benzeri mikrodalga ürünleri sergilendi. Fuar 
sırasında mikrodalga alanının önde gelen kuruluşların-
dan katılımcı ve ziyaretçiler ile görüşmeler yapılarak 

hem teknolojideki güncel gelişmeleri takip etme hem 
de ASELSAN’ın sistem geliştirmeye ek olarak mikro-
dalga alanındaki yeteneklerini sunma fırsatı yakalandı. 
Ayrıca düzenlenen konferans ve çalıştaylara da katılım 
sağlandı.

IMS 2018 etkinliğinde yer alan tek Türk firması  
ASELSAN, sergilediği ürünler ve sahip olduğu yetenek-
ler ile ziyaretçilerin ilgisini topladı.

IMS 2018 
Fuarı 
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İştiraklerimizden ASELSANNET; 2004 yılında kuruldu. 
Çekirdek kadrosunu o dönemki Haberleşme Cihazları 
Direktörlüğü’nde çalışan 60 arkadaşımızın oluşturdu-

ğu şirketimizin günümüzde toplam çalışan sayısı 159’a 
ulaşmıştır.

ASELSANNET’in kuruluşunda sahada ve sivil sektörler-
de ASELSAN’ın ürün satış ve lojistik destek hizmetlerini 
daha hızlı karar alıp uygulama yeteneği ile vermesi he-
deflenmiştir.

ASELSANNET, hisseleri %100 ASELSAN’a ait bir Limited 
Şirket olup Genel Kurul’un atamış olduğu aşağıda kim-
liği belirtilen Müdürler Kurulu tarafından yönetilmekte-
dir. 

Başkanlığını Yavuz Bayız’ın (ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Baş-
kanı) yaptığı Müdürler Kurulu, ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon 
Sistemleri Sektör Başkanı Dr. İbrahim Bekar ve İsmail 
Karahan’dan (ASELSANNET Genel Müdürü) oluşmak-
tadır.

Türkiye geneline dağılmış 34 bayi, şubeleri ile birlikte 
32 ilde, Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul  ve İzmir 
Bölge Müdürlüğü ’ne bağlı olarak; telsiz haberleşme 
sistemleri ve cihazları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 
(KGYS), Bilişim Teknolojileri Ürün ve Sistemleri, RFİD 
teknolojileri, Güvenlik Sistemleri’nin yanı sıra tüketici 
elektroniğine yönelik cihazların satış, survey, montaj, 
altyapı kurulum ve servis hizmeti faaliyetlerini yürüt-
mektedir.

ASELSAN misyonuna uygun olarak kurum, kuruluş ve 
son kullanıcıların teknolojik ve/veya sistem entegrasyo-
nu gerektiren ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri plan-
layarak yürütmek, pazara yeni ürün ve çözümler sunmak 
ve bu konularda müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sunduğu hizmetin kalitesi ile dürüst ve güvenilir firma 
imajını, sürdürülebilir büyümesi ile bütünleştirerek, 
piyasaya entegre, çevreye ve insana duyarlı bir firma 
olarak faaliyetlerini; IS0 9001- 2015 Kalite Belgesi, Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası TS ISO/IEC 27001-
2013, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Tesis Güvenlik Bel-
gesi, NATO Tesis Güvenliği Belgeleri ile yürütmektedir.

ASELSAN ve ASELSANNET, Jemus, Mgüb, KGYS, 112, İl 
sağlık, Milked, Emniyet DMR, Sahmus, Ehhas, Sarp, Arı, 
Gergedan, Aselpod, M60T Tank modernizasyon gibi 
birçok projede ortak çalışmaktadır. 
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ASELSANNET tarafından temin edilen ürünlerle kamu 
ve özel sektör kuruluşlarına haberleşme, bilişim tekno-
lojileri ve elektronik çevre güvenlik projeleri bayileri ile 
birlikte hayata geçirilmiştir.

Kazanmış olduğu deneyimle ASELSANNET, SSB ile ilk 
Protokolünü 2018 yılının ilk aylarında imzaladı.

Elektronik Beton İzleme (EBİS) Projesi Protokolü ile in-
şaat sektöründe beton kalitesinin olması gereken sevi-
yede kullanılmasını sağlamak amacı ile sahadan alınan 

beton numunelerinin; güvenilir şekilde yetkilendirilmiş 
kişiler tarafından sahadan toplanması, kimliklendirilme-
si, yetkili laboratuvarlar tarafından testlerinin yapılması 
ve bu sonuçların herhangi bir değişikliğe uğramadan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi amaçlanmak-
tadır. Proje kapsamında ASELSANNET tarafından; kı-
rım cihazı donanımının temini, kurulması ve işletilmesi, 
merkezi yazılıma (YDS) entegrasyonu, RFID etiket teda-
riğinin yapılması, raporlamalar, eğitim, teknik destek ve 
yardım masası hizmetleri sağlanacaktır.
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SİZİN İÇİN KURULDUK, 
Sizinle Büyüyoruz

1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra uygulanan si-
lah ambargosu, ülkemizde savunma sistemlerinin 
temininde ve askeri haberleşme ihtiyaçlarının kar-

şılanmasında bağımsızlığın önemini gündeme getirdi. 
Harekatın hemen ardından halkımızın bağışları ile Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları kurul-
du. Bunu takiben Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
öncülüğünde 14 Kasım 1975 tarihinde ASELSAN kurul-
du.

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi olan Kıbrıs Ba-
rış Harekatının 44’üncü yıldönümü kutlu olsun. 1974’te 
icra edilen harekat ile Kıbrıs Türk halkının en doğal hak-
kı olan özgür bir şekilde ve barış içinde yaşama hakkı 
teminat altına alındı ve adada elde edilen barış ve hu-
zur ortamı 44 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettirildi. 

Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
20 Temmuz 1974’te başlatılan ve 14 Ağustos’ta birlikle-
rimizin başkent Lefkoşa’ya girmesiyle sonuçlanan askeri 
harekata verilen isimdir. ASELSAN’ın kuruluş kararının 
temelinde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yurt dışından 
hazır alımla elde edilen sistemlerin yaşattığı zorluklar ve 
sonrasında başlayan silah ambargosu nedeniyle yaşa-
nan sıkıntılar vardır.

Bu gerçekten hareketle ülkemizin dışa bağımlılığını en 
aza indirmek milli savunma sanayimizin temel amacıdır. 
Hazır alım yoluyla elde edilen sistemlerin 1974 Kıbrıs 
Barış Harekatında yetersiz kalmaları teknoloji sahiplili-
ğinin oluşmamasından kaynaklanmıştır. Türk Savunma 
Sanayi için bir milat niteliği taşıyan ASELSAN’ın kurul-
ma kararı, bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için 
alınan en somut önlem olmuştur. 1975’ten günümüze 
kadar devletimizin desteği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfının çabaları ile gelişen savunma sa-
nayi firmalarımız önemli başarılarla kendini ispatlamış 
ve geleceğe korkusuzca bakar duruma gelmiştir. 

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını 
ortadan kaldırmak ve haberleşme cihazlarına olan ihti-
yacını karşılamak amacıyla yola çıkan, ulusal teknolojik 
bağımsızlık mücadelesinin ilk neferleri olma fırsatını ya-
kalayan, ülkenin refahını ve bekasını düşünen bir avuç 
fedakar insanın neler yapabileceğinin bir kanıtıdır.

ASELSAN’ın varoluş mücadelesi; azmin, Türk insanına 
güvenin, çok çalışmanın, doğru ve akıllı yönetim ile tek-
nik kadronun bir araya geldiğinde neleri başarabildiği-
nin bir göstergesidir. ASELSAN, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyetinin de milli şirketidir.
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Ticaret Oda-
sının Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına 

katıldı.

Prof. Dr. Görgün, daha önce rektör olarak görev yaptı-
ğı Gebze Teknik Üniversitesinin, çok kısa sürede Türki-
ye’nin ilk 10 araştırma üniversitesi arasında yer aldığını 
ve en başarılı üniversitelerinden biri olduğunu belir-
terek, Gebze’nin hayatında çok özel bir yeri olduğunu 
söyledi.

Türkiye’de sanayi ve ticaret denilince Kocaeli’nin akla 
geldiğini, Kocaeli’nin kalbinin ise Gebze olduğunu 
vurgulayan Görgün, “İlçenin potansiyelini, gücünü, ça-
lışkanlığını, girişimci ruhunu ülke içinde ve yurt dışın-
da her platformda dile getirdik, hep anlattık. Savunma 
sanayindeki payından Gebze’nin önemli sorumluluklar 
üstlenmesi konusunda benim özel gayretlerim olacak. 
Sizlerin de aynı şekilde samimiyetle, gayretle çalışacağı-

GEBZE TİCARET ODASI 
Meclis Toplantısı
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nızı görüyorum. İnşallah burada hep birlikte ülke adına 
kazançlar sağlamaya devam edilir.” şeklinde konuştu.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın or-
taya koyduğu irade, savunma sanayine yaptığı teşvik ve 
ön açıcı önlemlerle ASELSAN’ın çok ciddi bir uluslara-
rası şirket konumuna getirdiğini ifade ederek, “Afrin’de, 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında askerimi-
zin, Türk ordusunun başarısına katkı sağlamış olmak 
bizi biraz rahatlatıyor ama yetmiyor. Çünkü biz sürekli 
olması gereken, yenilenmesi gereken, sürekli millileşti-
rilmesi ve yerlileştirilmesi elzem ve öncelikli olan strate-
jik konularda çalışıyoruz. Bunun farkında ve bilincinde 
olarak ben ve çalışma arkadaşlarım gayret gösteriyoruz. 
Türk ordusunun kullandığı aklınıza gelebilecek her türlü 
cihaz, platform ve sistemde ASELSAN’ın ya yüzde yüz 
ya da önemli oranda katkısı var. Bu şuurla 6 bin kişilik 
ailemizle ASELSAN’da çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinin önemli bir sektör olduğuna, geliş-
miş ülkelerin uzay ve savunma sanayinde edindikleri 
deneyimi sivil alanlarda da kullanarak geliştiğine dikkat 
çeken Görgün, şöyle devam etti:

“ASELSAN, savunma sanayindeki sistemleri geliştirirken 
özellikle yan sanayinin ve alt yüklenicilerin gelişmesine 
de çok gayret gösteriyor. Ekosistemin oluşmasıyla, ba-

şarının paylaşılmasıyla daha hızlı yol alacağının farkında 
ASELSAN. Kurumumuzda 770’in üzerinde alt yüklenici 
var. Bazı projelerde yüzün üzerinde alt yükleniciyle çalı-
şılıyor. Bu süreçte ASELSAN ile birlikte çalışmak aslında 
firmaların üretim kalitesine yansıyor, standartlarını yük-
seltiyor, yurt dışına ihracat yapmalarına vesile oluyor.”

Halka arz konusunda çok başarılı bir süreç tamamladık-
larını, yüzde 15 borsada işlem gören ASELSAN hisse-
lerini yüzde 25’e çıkardıklarını aktaran Görgün, ulusal 
ve uluslararası yatırımcı kuruluşlarla birçok toplantı ve 
görüşmeler yaparak, süreci iyi takip ederek, başarılı bir 
halka arz süreci gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 
günün anısına Görgün’e tablo hediye etti. ASELSAN 
tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kitinin maketini 
Başkan Çiler’e veren Prof. Dr. Görgün, “Nail Başkan li-
derliğinde Gebze Ticaret Odamız hem özel sektörümü-
zün hem Gebze’mizin temsili noktasında başarılı işlere 
imza attı. Bu dönemde Odamız çok vizyoner projelere 
imza attı. Mesleki eğitime ve özellikle bilişime çok önem 
verdi. Burada dünya standartlarında bir hizmet veriliyor. 
Bu vesile ile başta Nail Başkan olmak üzere, Meclis baş-
kanımız ve seçilerek buraya gelen siz değerli meclis 
üyelerinin her birini yürekten tebrik ediyorum. Yeni dö-
neminizde başarılar diliyorum.” dedi.
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AVIATION 
ELECTRONICS 2018 
Konferansı

Aviation Electronics Konferansının 11’incisi Al-
manya’nın Münih kentinde düzenlendi. Konfe-
ransta, “Innovations and Technology Develop-

ments” oturumunda Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
Sektör Başkanlığı Askeri Haberleşme Program Direk-
törlüğü personeli Onur Keleş, Esra Erkan, Özgül Boyacı 
ve Ozan Yavaşoğlu tarafından hazırlanan “Evaluation 
of PMI Project Management Methodology in Terms of 
Meeting DO-178C Objectives” konulu araştırmanın 
sonuçlarını içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma 
ASELSAN’ın genel şirket tanıtımının yanı sıra, aviyonik 
ve haberleşme alanlarındaki ürünlerini de içeren bir kı-
sım dahil edildi.

Aviation Electronics Konferansı, 2008 yılından beri her 
yıl düzenlenen ve dünya çapındaki sivil-askeri firmala-
rın ve akademik kurumların katılım sağladığı Avrupa’nın 
alanındaki en büyük fuar ve konferans organizasyonu-
dur. Konferans ve teknik çalıştaylarda havacılık elekt-
roniği ve düzenlemeleri ile ilgili son araştırmaların ve 
gelişmelerin tartışıldığı sunum ve panellere yer veril-
mektedir.
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GTÜ’de 
Mezuniyet Sevinci

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan 
Karataş, Gebze Teknik Üniversitesi 2017-2018 
Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı. Doç. 

Dr. Karataş, dereceye giren öğrencilere ASELSAN Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün adına bilgi, görgü ve kültür artırımı amaçlı he-
diyelerini takdim etti. 

Mezuniyet töreninde konuşan Gebze Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan şunları 
söyledi: 

“Bugün mezun olacak öğrencilerimizin değerli velilerini 
kutluyorum. Yetiştirdiğiniz değerli evlatlar, bugün me-

zun olarak emeğinizin karşılığını size sundu. Emekleri 
için değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bir önceki 
rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün hocamıza da emek-
leri için teşekkür ediyorum.”

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Ka-
rataş, yaptığı konuşmada GTÜ’nün gösterdiği gelişim-
den duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ASELSAN Ge-
nel Müdür Yardımcısı Karataş; okulu dereceyle bitiren 
Elshani Kamberi, Beste Uygur, Ertuğrul Yılmaz ve İrem 
Yeleser’i kutlayarak mezuniyet hediyelerini verdi. 



ASELSAN a bülten38

Kurumlararası Basketbol Ligleri Türkiye Şampiyonu 
olan ASELSAN takımımızın oyuncu ve yöneticileri, 
hediyelerini Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-

dürümüz Prof.Dr. Haluk Görgün’den aldı. Takımımız da 
kendisine şampiyonluk maçının imzalı topunu ve Gör-
gün yazılı ASELSAN formasını hediye etti.

ASELSAN Basketbol Takımımının oyuncu ve yöneticile-
ri ile sohbet eden Prof. Dr. Haluk Görgün, “Turnuvaya 
giderken sizden şampiyonluk beklediğimi ifade etmiş-
tim. Güvenimizin boşa olmadığını gösterdiniz” dedi.  
ASELSAN’ın pek çok alanda topluma mal olmuş katkıla-
rı olduğunu belirten Görgün, şunları söyledi: 

“ASELSAN olarak bir işe el attığımız zaman ikinci ol-
mamamız gerek. Çok güzel bir takım oluşturdunuz. Bu 
düsturu burada da gösterdiniz. Toplumla bütünleşen, 
topluma karşı sorumluluğu olan bir şirketiz. Mühendis-
lik ürünleri ortaya çıkarmanın yanı sıra bu mesleği genç-
lerimize, çocuklarımıza sevdirme görevimiz de var. Zeki 
gençlerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmek için 
bu tür sportif başarılarımıza büyük önem veriyorum. 
Tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Şampiyon Takım 
Yöneticilerimizi Ziyaret Etti
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2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasın-
da ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü, Gebze Teknik Üniversitesi Eski Rektörü 

Haluk Görgün, 2018 Yılı ‘ÜniAr Üstün Performans Onur 
Ödülüne’ layık görüldü.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 172 
üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katı-
lımıyla hazırlanan 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Araştırması tamamlandı. Türkiye’de lisans düzeyinde 
öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnu-
niyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkez-
li olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla 
hazırlanan araştırmada üniversiteler 6 ana başlıkta in-
celendi ve bu yıl ilk kez Türkiye’nin üstün performans 
gösteren rektörleri de sıralandı.

6 Ana Başlıkta İncelendi

109’u devlet ve 63’ü vakıf üniversitesi olmak üzere top-
lam 172 üniversitedeki 26 bin 513 öğrenciyle yüz yüze 
görüşülerek hazırlanan ve Türkiye yükseköğretim ta-
rihinin en geniş katılımlı araştırması olan raporda, üni-
versitelerin eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki 
yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik 
destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve 
kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sundukları kişi-
sel gelişim ve kariyer destekleri 6 ana başlıkta incelendi. 
26 Bin öğrenci değerlendirmesine göre ‘2018 Yılı ÜniAr 
Üstün Performans Onur Ödülüne’  ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Gebze Teknik Üniver-
sitesi Eski Rektörü Haluk Görgün layık görüldü.

Prof. Dr. Haluk Görgün’e 
Ödül
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret etti. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ı makamında ziyaret etti. 

ZİYARETLER
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Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren’in ZiyaretiDiyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün’ü ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü’nün Ziyareti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof.Dr. Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı Dr. 
Khaled Bin Mohammed Al- Attıyah’ı makamında ziyaret 
etti. 
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BARZAN Holdings CEO’su Mohammed Al-Khater‘i 
Ziyaret

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan’ın milli savunma 
sanayi şirketi Saudi Arabian Military Industries (SAMI) CEO’su Dr. Andres Schwer’i makamında ziyaret etti.

Suudi Arabistan Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) 
Başkanı Prens Dr. Turki Bin Saud Bin Mohammad Al 
Saud’u Ziyaret
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan’daki iştirakimiz 
SADEC’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanarak Suudi ortaklarımızla yönetim kurulu toplantısına 
katıldı.

Suudi Arabistan savunma sanayi şirketi Saudi Arabian 
Military Industries’te (SAMI) göreve başlayan önceki 
Genel Müdürümüz Dr. Faik Eken’e nezaket ziyaretinde 
bulunuldu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’in 
Ziyareti




