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D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

ASELSAN’ın cirosundaki 
büyüme trendi 2019 yılında 
hızlanarak artmaya devam 
etti.

ASELSAN’ın cirosu geçen yıla göre %44 büyüyerek 
13 Milyar TL’yi aştı. Şirketin net kârı da geçen yıla göre 
%45 artışla 3,4 Milyar TL seviyesine ulaştı. 2019 yılı bo-
yunca sürdürülen etkin nakit ve alacak yönetimi saye-
sinde ASELSAN, yılı 1,3 Milyar TL net nakit pozisyonu 
ile kapattı. Çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiri-
yoruz. ASELSAN’ın geniş bir yelpazeye yayılan faaliyet 
alanındaki en etkili gücü, 45 yılda oluşturduğumuz yet-
kin insan kıymetlerimiz ve sayıları 5.000’i aşan tedarikçi 
firmalarımızdır.

Kurumsal kültürümüzün yapı taşlarını oluşturan ve bizi 
geleceğe taşıyacak olan yeni ASELSAN Değerlerini 
çalışma arkadaşlarımızla, değerlerin gerçek sahiple-
riyle paylaştık. ATO Congresium’da bir araya gelen  
ASELSAN ailesinin binlerce üyesi, değerlerimizi büyük 
bir coşkuyla kucakladı. ASELSAN Marşı da bu gecede 
ilk kez seslendirildi. 

Yerli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen ASELSAN Hava 
Uydu Haberleşme Sistemi, BAYKAR tarafından ge-
liştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi 
için göreve hazır. Ayrıca, TUSAŞ tarafından geliştirilen  
AKSUNGUR İHA Platformu ile deneme uçuşları sırasın-
da yine ASELSAN Hava Uydu Haberleşme Sistemi ile 
başarılı bir uçuş testi icra edildi.

Kalp damar cerrahisi konusunda en önemli merkezler-
den biri olan Ankara Üniversitesi ile ASELSAN, sağlık 
sistemleri alanında birlikte çalışacak. İmzalanan proto-
kol ile ülkemizde geliştirilen teknolojilerin ticarileştiril-
mesi ve yenilikçi ürünlerin dünya pazarına sunulması 
hedefleniyor. Bu ürünlerden bir tanesi de kalp akciğer 
pompası olarak belirlendi.

FIRAT-M60T Projesi kapsamında, bir yıldan az bir sü-
rede çok sayıda Teleskopik Periskop Sistemi (TEPES), 
M60T tanklarına entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin kullanımına sunuldu.

2020 
YILINDA YENI 
BAŞARILARA 
IMZA ATACAĞIZ

Şubat ayı içinde ASELSAN ile ilgili gelişen olaylara bül-
tenimizin sayfalarında yer vermeye çalıştık. Ülkemizin 
güçlü ve güvende yarınları için çalışmaya devam eden 
tüm arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum. Keyifli 
okumalar…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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ASELSAN’ın 2019 yılı finansal sonuçları açıklandı. 
Şirketin cirosundaki büyüme trendi 2019 yılında 
hızlanarak artmaya devam etti. ASELSAN’ın ciro-

su geçen yıla göre %44 büyüyerek 13 Milyar TL’yi aştı. 
İhracat teslimat tutarı da önceki yıla kıyasla %50 artış 
göstererek 330 Milyon ABD Doları olarak gerçekleşti ve 
tarihi zirvesine ulaştı.

2019 yılı, ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki gelişi-
min cirodaki büyümeyi de aştığı bir yıl oldu. Faiz, Amor-
tisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) geçen yıla göre 
%51 artış göstererek 2,9 Milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK 
marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan 
%19-21 aralığının da üstüne çıkarak %21,9 olarak ger-
çekleşti. Şirketin net kârı da geçen yıla göre %45 artışla 
3,4 Milyar TL seviyesine ulaştı.

2019 yılı boyunca sürdürülen etkin nakit ve alacak yö-

netimi sayesinde ASELSAN, yılı 1,3 Milyar TL net nakit 
pozisyonu ile kapattı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu da 
tarihi bir rekor kırarak 3,5 Milyar TL seviyesinde gerçek-
leşti. ASELSAN, 2019 yılında ürün gamına yeni ürünler 
eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya de-
vam etti. 2019 yılında alınan sipariş tutarı 3 Milyar ABD 
Doları, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 Milyar ABD Do-
ları oldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, şirketin 2019 yıl sonu finansal 
sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söy-
ledi:

“Son aylarında teslimatların ve tahsilatların yoğunlaş-
tığı, genelinde de hem operasyonel hem de finansal 
anlamda başarılara imza attığımız bir yılı geride bı-
raktık. ASELSAN, hem yurt içinde hem de yurt dışında 

ASELSAN’DAN REKOR FINANSAL 
SONUÇLAR
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yaptığı çalışmaların sonucunu tarihi ciro ve kârlılık ra-
kamlarına ulaşarak gösterdi. 2019 sonu itibariyle 13,5 
Milyar TL seviyesine ulaşan özkaynaklarımız bilanço-
muzun %53’ünü oluşturarak güçlü mali yapımızın en 
temel göstergesi oldu. 2019, ASELSAN’ın ihracatının 
da zirveye ulaştığı bir yıl oldu. Uluslararası pazarlarda 
etkinliği artan ASELSAN, 11 adedi yurt dışında olmak 
üzere toplam 26 adet iştirak ve şubeleriyle global bir 
savunma sanayi şirketine dönüşüm yolculuğunda emin 
adımlarla ilerliyor. Ülkemiz ekonomisindeki büyüme 
trendinin 2020 yılında ivmelenerek süreceğine güveni-
yor; bu doğrultuda ASELSAN’ın cirosunun önümüzdeki 
yıl %40-50 aralığında artacağını öngörüyoruz. Gerek 
organizasyonel çalışmalarımızın gerekse verimlilik ile 
ilgili hayata geçirdiğimiz uygulamaların kârlılık üzerin-
deki olumlu etkisinin 2020 yılına net bir şekilde yansı-
yacağına inanıyor ve FAVÖK marjı beklentimizi %20-22 
bandına yükseltiyoruz.”

“Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla kar-
şılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma 
hedefiyle çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyo-
ruz. ASELSAN, savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, 
güvenlik, enerji ve sağlık gibi savunma dışı alanlarda da 
millileştirme çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN’ın geniş 
bir yelpazeye yayılan faaliyet alanındaki en etkili gücü, 
45 yılda oluşturduğumuz yetkin insan kıymetlerimiz ve 
sayıları 5.000’i aşan tedarikçi firmalarımızdır. 2019 yılın-
da birlikte çalıştığımız küçük büyük tüm alt yüklenicileri-
mize destek olmaya devam ettik, finansal olanaklarımızı 
ve Ar-Ge kapasitemizi tedarikçilerimizle paylaştık. 2020 
yılında da paydaşlarımızın kesintisiz gayretleriyle yeni 
başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır.”
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Kurumsal kültürümüzün yapı taşlarını oluşturan ve 
bizi geleceğe taşıyacak olan yeni ASELSAN De-
ğerlerini çalışma arkadaşlarımızla, değerlerin ger-

çek sahipleriyle paylaştık. Gelişim yolculuğumuz artık 
çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

ASELSAN DEĞERLER BULUŞMASI
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ASELSAN Marşı, Değerlerimiz Buluşmasında ilk kez seslendirildi.

ASELSAN MARŞI
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BİN BİR EMEKLE BİN BİR YÜREKLE
BİN DOKUZ YÜZ YETMİŞ BEŞTE
BİR İNANÇLA BİR DÜŞ KURDUK
OLMAZ DENENİ OLDURDUK
BÖYLE GİRDİK BİZ GÖNÜLLERE

ASELSAN ASELSAN YANINDA
KORKMA SEN GÖZÜN KALMAZ ARKANDA
SAVAŞTA BARIŞTA DAİMA
ASELSAN’LA GÜVEN YURDUNA

BİZ YAPARIZ BİZ, BİZ AŞARIZ BİZ
BİR OLMAK BİZİM HİKAYEMİZ
AĞAÇ GİBİ TOPRAK GİBİ
ADANMIŞIZ BİR AŞK GİBİ
HEP BİR ATAR YÜREKLERİMİZ
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ANKARA ÜNIVERSITESI VE 
ASELSAN’DAN IŞ BIRLIĞI

Kalp damar cerrahisi konusunda en önemli merkez-
lerden biri olan Ankara Üniversitesi ile ASELSAN, 
sağlık sistemleri alanında birlikte çalışacak. 

ASELSAN’ın, sağlık sektöründeki öncelikli çalışma alan-
ları medikal görüntüleme cihazları, yaşam destek cihaz-
ları ve tanı cihazları olarak belirlendi. Bu alanlarda dışa 
bağımlılığı azaltacak şekilde, yerli tasarım ve üretim ka-
biliyetlerinin geliştirilmesi, ülkemizde geliştirilen tekno-
lojilerin ticarileştirilmesi ve yenilikçi ürünlerin dünya pa-
zarına sunulması hedefleniyor. Bu ürünlerden bir tanesi 
de kalp akciğer pompası olarak belirlendi. 

Kalp akciğer pompası, kalp durdurularak yapılan açık 
kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini üstleni-
yor. 

Ankara Üniversitesi uzun yıllardır kalp damar cerrahisi 
konusunda ülkemizdeki en önemli merkezlerden biri 
olarak hizmet veriyor ve bu alanda çok yetkin bir ekibe 
sahip bulunuyor. Mevcut klinik uygulamalar hakkında 
bilgi edinmek, geleceğe yönelik cihaz ihtiyaçlarını ana-
liz edip tasarım sürecine devam edilen cihazlara yönelik 
fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara Üniversitesi 
ile sağlık teknolojileri alanında bir protokol imzalandı. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava araçlarına yönelik 
ufuk ötesi (beyond line-of-sight) haberleşme ih-
tiyaçlarını karşılamak maksadıyla başlatılan ve öz 

kaynaklı Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen Ku-Bant 
Hava Uydu Haberleşme Sistemi, proje kapsamında ta-
nımlanan isterler doğrultusunda laboratuvar ve uçuş 
testleri ile başarı bir şekilde doğrulandı.

Halihazırda kara ve deniz platformları için geliştirilmiş 
olan uydu haberleşme sistemleri ile beraber, hava 
platformları için tamamen milli olarak geliştirilen uydu 
haberleşme sistemi, askeri çevresel şartlara ve elektro-
manyetik girişim ve uyumluluk (EMI/EMC) koşullarına 
uygun olarak geliştirilmiş, modüler ve kompakt tasarımı 
sayesinde insanlı ve insansız hava araçlarına entegre 
edilebilir bir yapıdadır. 

HAVA ARAÇLARI IÇIN 
KU-BANT HAVA UYDU HABERLEŞME 
SISTEMI GÖREVE HAZIR

ASELSAN a bülten10
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Bu kapsamda, farklı platformların ihtiyaçları göz önün-
de bulundurularak, anten boyutu farklı olmak üzere iki 
ayrı sistem alternatifi geliştirildi. Bununla birlikte, taktik 
İHA ve dar gövdeli hava araçları için daha küçük çaplı 
anten çözümleri üzerine çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca, hava araçları için milli dalga şekilleri tasarlana-
rak yine ASELSAN tarafından geliştirilen yazılım tabanlı 
hava uydu modemi ile yüksek veri hızları sağlanıyor ve 
üzerinde yer alan kripto donanımı ile güvenli bir haber-
leşme imkânı sunuluyor.

ASELSAN tarafından milli  olarak geliştirilen uydu haber-
leşme sistemi sayesinde, söz konusu sistemlerde mevcut 
olan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.  

Yerli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen ASELSAN Hava 
Uydu Haberleşme Sistemi, BAYKAR tarafından ge-
liştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi 
için göreve hazır. Ayrıca, TUSAŞ tarafından geliştirilen  
AKSUNGUR İHA Platformu ile deneme uçuşları sırasın-
da Ku-Bant Hava Uydu Haberleşme Sistemi konfigüras-
yonuyla başarılı bir uçuş testi icra edildi.

Hava SOJ Projesi kapsamında yer alan hava uydu ha-
berleşme sistemi ihtiyacına yönelik daha küçük boyut-
larda bir ürün çözüm olarak sunuldu ve gereksinimlere 
uygun şekilde tasarım faaliyetlerine devam ediliyor.
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TANKLARA ÜÇÜNCÜ GÖZ 

M60T ana muharebe tanklarının tanksavar teh-
ditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin 
korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yete-

nekler kazandırılmasına yönelik yürütülmekte olan FI-
RAT-M60T Projesi kapsamında, bir yıldan az bir sürede 
çok sayıda Teleskopik Periskop Sistemi (TEPES), M60T 
tanklarına entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullanımına sunuldu. 

TEPES, entegre edildiği platform personeline platform 
içinden gözetleme imkanı sağlaması ile güvenli gözet-
leme olanağı sunan yükseltilebilir direk üzerine enteg-
re edilen stabilize TV/termal kamera sistemidir. Sistem, 
milli ve yerli kabiliyetler ile gerçekleştirilen en düşük ka-
palı boya sahip sistem olma özelliğine sahip bulunuyor. 

Entegrasyon ve kabul faaliyetleri, tankların konuşlu bu-
lunduğu sınır bölgelerinde gerçekleştirildi. Kısa sürede 
yüksek adetli teslimat gerçekleştirilen ve sistem perfor-
mansına yönelik yüksek müşteri memnuniyeti sağlanan 
TEPES’li tanklar görevlerini başarı ile icra ediyor. 
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HBT YALIN DÖNÜŞÜM PROJESI 
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Kalite Yö-
netim Direktörlüğü ve Üretim Direktörlüğünün 
liderlik ettiği HBT Yalın Dönüşüm Projesinin Baş-

langıç Toplantısı, HBT Yürütme Kurulu ile Üretim, Kalite 
Yönetim, Entegre Lojistik Destek Direktörlükleri ve HBT 
Tedarik Yönetimi Müdürlüğünün yöneticileri ile ilgili 
personelinin katılımıyla yapıldı. 

Etkinlik, HBT Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Bayram Gençcan’ın açılış konuşması ile başladı. Genç-
can konuşmasında, ASELSAN’da seri üretim miktarları 
en yüksek olan sektörün HBT olduğunu, 2020 yılı ve 
sonrasında üretim hedeflerinin çok yüksek olduğunu 
belirterek kaynakların etkin kullanılması gerektiğini, iş 
akışının hızlandırılması ihtiyacını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından HBT bünyesinde özellikle 
son altı ay içerisinde gerçekleştirilen süreç iyileştirme 

çalışmaları ile Yalın Dönüşüm Projesi hazırlık çalışmala-
rının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. 

Sunumun ardından yalın üretim ve teknikleri konusun-
da yalın düşünce/yalın üretim eğitimi verildi. 

Eğitimin öğleden sonraki bölümünde 25 kişilik bir ekip 
tarafından iki ayrı grupta yalın üretim uygulamaları si-
müle edildi. Uygulamada iki ayrı ürünün montaj faali-
yetleri operasyon planları üzerinden çeşitli teknikler 
kullanılarak üretimi gerçekleştirildi. Yalın üretim teknik-
leri ile değerlendirmeler yapıldı.

HBT, alt yapısını, kaynaklarını ve operasyon kültürünü 
yalın üretim tekniklerini kullanarak istenen dönüşümü 
sağlamayı ve bu sayede ciddi bir verimlilik artışı yaka-
lamayı hedefliyor.
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ASELSAN MARKA KURULU 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Kurumsal İletişim Müdürlüğü Marka ve İtibar Yöne-
timi Biriminin koordinasyonu ile Marka Kurulunun 
ilk toplantısı tüm Genel Müdür Yardımcılıklarından 

belirlenen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ha-
kan Karataş’ın başkanlığını yaptığı toplantıda, tanıtım 
ve iletişim çalışmalarında bir dil ve anlam birliği içinde 
olunması, kurum dışına verilen mesajların bir marka 
stratejisi üzerinden ilerletilmesi, marka ve alt markalar 

arasındaki ilişkiyi güçlendirecek yöntemler ve marka 
mimarisinin önemi konularında görüş ve öneriler iletil-
di. 

Sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda ASELSAN’ın 
yurt içinde ve yurt dışında yaptığı tüm faaliyetler, et-
kinlikler ve iletişim çalışmalarında farklılıkların önüne 
geçebilmek için ortak akıl ile belirlenecek bir felsefeye 
ihtiyaç duyduğu belirtildi.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), ODTÜ 
Teknokent ve Teknokent Savunma Sanayii Kü-
melenmesi (TSSK) tarafından 7’nci Proje Pazarı 

gerçekleştirildi.

Teması sektörel iş birliği ve nitelikli iş gücü olarak be-
lirlenen etkinlikte ASELSAN’ı temsilen Deniz Sistemleri 
Programları Direktörü Behçet Karataş konuşma yaptı. 

Karataş konuşmasında, ASELSAN’ın bugüne kadar 43 

farklı şehirde 2500’ün üzerinde firma ile faaliyetler yü-
rüttüğünü söyledi. Stratejik iş birliği yapılan firma sayı-
sının 36’ya ulaştığını, 2019 yılında ASELSAN’ın yerli çö-
züm ortaklarından 741 milyon dolarlık hizmet ve ürün 
satın alındığını da ifade etti.

Etkinliğe altın sponsor olarak destek verilirken, teda-
rikçi firmalarımız ve diğer firmalar tarafından standımız 
ziyaret edilip ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

TSSK 7’NCI PROJE PAZARI VE  
IŞ BIRLIĞI ZIRVESI
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SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliği ile 
ikinci Savunma Sanayisi Buluşmaları gerçekleşti-
rildi. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekci ve 272 firma katılım sağladı. 

Açılış konuşmaları ve SAHA MBA Programını tamamla-
yan üyelere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından sertifikalarının verilmesinin ardından, Savun-
ma Sanayisinde Yerli ve Milli Üretim Arayışları adlı panel 
gerçekleştirildi. Panele ASELSAN adına Mali Yönetim 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü katıldı. 

Ayrıca, etkinliğe ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kaval; Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü, 
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Müdürlüğü, Haberleşme ve 
Bilgi Teknolojileri (HBT) Tedarik Yönetimi Müdürlüğü, 
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Tedarik Yö-
netimi Müdürlüğü ve Mikroelektronik Güdüm ve Elekt-
ro-Optik (MGEO) Tedarik Yönetimi Müdürlüğü perso-
neli katılım sağladı. 

Etkinliğin öğleden sonraki kısmında ASELSAN ile iş bir-
liğine ilişkin, katılım sağlayan yüzün üstünde firma ile 
ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

ISTANBUL SANAYI ODASI SAVUNMA 
SANAYISI BULUŞMALARI

ASELSAN a bülten18
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TAKTIK HABERLEŞME ÇALIŞTAYI

Taktik Haberleşme Çalıştayı, Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Muha-
bere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Ahmet 
Akyol,  Genelkurmay Plan Prensip Daire Başkanı Albay 
Kemal Aydın Dede ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Daire Başkanı Albay Tanju Gürbüz’ün katılım sağladığı 
çalıştayda, Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel 
Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TÜ-
BİTAK ve ASELSAN ekiplerinin de katılımıyla taktik ha-

berleşme çözümleri incelendi. 

Taktik sahada uç noktada savaşan kol/manga/tim sevi-
yesindeki askerlerin ağ destekli yetenek kapsamında, 
yüksek hızda ses ve veri (mesaj, durumsal farkındalık, 
sensör bilgi, konum, canlı video) içeren haberleşme 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik mevcut haberleşme 
çözümleri ve gelişen yeni teknolojilerle desteklenen 
uygulamalar değerlendirildi. Farklı kullanım senaryoları 
bazında ihtiyaçlar ortaya konularak çözüm alternatifleri 
tartışıldı. Sayısal kriptolu haberleşme uygulamaları ko-
nusunda yol haritası ve öneriler kurumların değerlen-
dirmelerine sunuldu. 
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RAMS 2020

1954 yılından beri düzenlenen ve dünya çapındaki 
sanayi kuruluşlarının ve akademik kurumların katıl-
dığı RAMS (The Annual Reliability and Maintainabi-

lity Symposium - Yıllık Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik 
Sempozyumu) organizasyonu bu yıl Palm Springs, Cali-
fornia, ABD’de düzenlendi. Sempozyumda katılımcılar 
tarafından Güvenilirlik, Kullanıma Hazır Olma, İdame 
Edilebilirlik, Emniyet, Test Edilebilirlik, Siber Güvenlik 
ve Sağlık İzleme disiplinleri hakkında çeşitli akademik 
bildiriler sunuldu ve çok sayıda eğitsel oturumlar (Gü-
venilirlik ve İdame Edilebilirlik Yönetimine Giriş, Uygu-
lamada Güvenilirlik ve Kullanıma Hazır Olma Modelle-
meleri, Sistem ve Sistemler Sisteminde Kullanıma Hazır 
Olma için Tasarım, Elektronik Parça Arıza Analiz Araçları 
ve Teknikleri) düzenlendi. 

66’ncısı düzenlenen sempozyumun bu yılki teması “Mo-
del Bazlı Sistem Mühendisliği Ortamında Güvenilirlik ve 
İdame Edilebilirlik” olarak belirlendi. Sempozyuma bu 
yıl, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör 
Başkanlığı ELDD Planlama ve Analiz Müdürlüğünden 
Deniz Karataş ve Ercan Kablan; Ürün Desteği Müdürlü-
ğünden Ethem Hakan Sönmez; Ulaşım, Güvenlik, Ener-
ji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Baş-
kanlığı Ulaşım ve Enerji Sistemleri Sistem Mühendisliği 
Müdürlüğünden Murat Balaban ve Can Berk Gençer;  
Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sek-
tör Başkanlığı Aviyonik Tasarım Doğrulama Müdürlü-
ğünden İpek Feriha Kılıç ve Haberleşme ve Bilgi Tek-
nolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı Tasarım Yönetimi ve 
Teknolojileri Müdürlüğünden Ayşe Öznur Gürtunca ile 
geniş bir katılım sağlandı.

REHİS Sektör Başkanlığı ELD Planlama Analiz Müdürlü-
ğünden Ercan Kablan, sempozyumun “Bakım Modelle-
ri ve Metodolojileri II” konulu oturumunda, “Bozulma 
Modelleme ve Duruma Bağlı Bakım Politikaları” başlıklı 
sunumu gerçekleştirdi. 

Aynı sunum Ercan Kablan tarafından poster oturumun-
da da sergilendi ve çalışma özelinde firmalar ile çok çe-
şitli yorumlar ve geri bildirimler karşılıklı paylaşıldı. 

Poster oturumunda ayrıca MGEO Sektör Başkanlığın-
dan İpek Feriha Kılıç da “MIL-HDBK-344A Temelli Çev-
resel Gerilim Eleme Yaklaşımı” başlıklı poster sunumunu 
gerçekleştirdi. Hazırlanan sunum katılımcılar tarafından 
ilgiyle karşılandı.

Sunum yapan kurumlar arasında; Raytheon, BAE Sys-
tems, UK Ministry of Defence, NASA, Acquisition Logis-
tics Engineering, Duke University, Collins Aerospace, 
Northrop Grumman Corporation, Siemens AG, John 
Deere, Daikin Applied Americas, Tesla Inc., University 
of Arkansas, General Electric, PTC ve General Dynamics 
gibi büyük kuruluşlar yer aldı. Sunumu yapılan makale-
ler, uluslararası bir kuruluş olan IEEE (Institute of Elect-
rical and Electronics Engineers) tarafından Proceedings 
başlığı kapsamında yer alacak. 

Gelecek yıl 67’ncisi düzenlenecek sempozyumunun te-
ması “Büyük Veri Çağında Güvenilirlik ve İdame Edile-
bilirlik” olarak yayınlandı.
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HBT 2019 YILI YÖNETIM GÖZDEN 
GEÇIRME TOPLANTISI

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığı, 2019 yılı faaliyetleri kapsamında Kalite 
Yönetim Sistemi uygulama sonuçlarını değerlen-

dirmek, hedef gerçekleşmelerini incelemek ve 2020 yılı 
hedefleri ile planlanan iyileştirme ve geliştirme faaliyetle-
rini paylaşmak üzere, HBT Sektör Başkanı Bayram Genç-
can, HBT Sektör Başkanlığı Yürütme Kurulu, HBT müdür-
leri ile HBT süreç sahiplerinin katılımı ile Yönetim Gözden 
Geçirme Toplantısını gerçekleştirdi.

Yılda iki defa yapılması planlanan Yönetim Gözden Ge-
çirme Toplantısının ilki 31 Ekim 2019 tarihinde yapıldı.  

Toplantı, HBT Sektör Başkanı Bayram Gençcan’ın 2019 
yılı HBT sektör faaliyetlerinin değerlendirmeleri ve 2020 
yılı hedeflerini paylaştığı açılış konuşması ile başladı. 

Gençcan; 2019 yılının ASELSAN ve HBT sektör hedefleri 
açısından oldukça başarılı geçtiğini, 2020 yılının da en az 
bir o kadar daha zorlu olacağını ancak HBT çalışanlarının 
gayret ve özverisi ile üstesinden geleceklerinin ifade etti.

Ayrıca, 2020 yılında devam eden projelerimiz, yeni pro-
jelerimiz hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

HBT Kalite Yönetim Direktörü Ayşegül Pişkin ve HBT 
Program ve Tasarım Kalite Yönetim Müdürü Sümeyra 

Günel Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı gündemin-
de yer alan ve aşağıda belirtilen konulardaki sunumlarını 
gerçekleştirdiler. 

Toplantıda görüşülen başlıca konular; 

• Kalite yönetim sistemi analizi,
• Süreç ve proje faaliyetleri,
• Tasarım kalite faaliyetleri,
• Müşteri memnuniyeti,
• Tedarik ve tedarikçi faaliyetleri,
• 2019 yılı performans gerçekleşmeleri,
• 2020 yılı için planlanan iyileştirme faaliyetleri ve  
 hedefler.

2020 yılının Verimlilik yılı ilan edilmesiyle bu konu başlı-
ğında gerçekleştirilmesi planlanan projeler, ilerleme du-
rumları ve hedeflenen katkıları paylaşıldı.

2019 yılı Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında, bu yıl 
ilk defa yapılan bir değerlendirme ile başarılı süreçler 
belirlendi. 

HBT Kalite Yönetim Direktörlüğü Süreç Başarı Ödül-
leri; süreçlerin performansları, çıktıları ve uygulanma 
durumları dikkate alınarak belirlenen kriterlere göre 
değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucuna göre; 
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• Mekanik pilot üretim süreci, 
• Cihaz üretim süreci,  
• Üretim planlama ve tedarik süreci 

ödüle layık görüldü. 

Süreç sahiplerine teşekkür belgeleri ve ödülleri HBT Sek-
tör Başkanı Bayram Gençcan tarafından verildi.

Bu yıl yine ilk defa kurgulanarak yöneticilerin görüşlerini 
ilettiği ve bu görüşlerin tüm katılımcılar tarafından de-

ğerlendirildiği bölümde sistem geliştirme süreci uygu-
lamalarında tespit edilen iyileştirmeye açık alanlar süreç 
sahibi Mehmet Uçak tarafından aktarıldı. 

Ayrıca, sistem mühendisliği müdürleri tarafından da sü-
reçler ve uygulamalardaki iyileştirmeye açık konular dile 
getirilerek farkındalık yaratıldı.

Bu bölümde, süreç sahipleri tarafından belirlenen 2019 
yılı iyi uygulama örnekleri, süreçler hakkında olumlu tes-
pitler ile iyileştirmeye açık alan geri bildirimleri toplantı-
da paylaşıldı.
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TALENT FOR BIZ 2020

Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak, insan kaynağını çeşitlendirmek ve bölgesel pazarlardaki bağları 
güçlendirmek amacıyla TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nda yürütülen Talent for BIZ 
kariyer etkinlikleri kapsamında, İnsan Kaynakları ekibimiz Özbekistan’ın Taşkent şehrinde ve Pakistan’ın Lahor 

şehrinde öğrenciler ve profesyoneller ile bir araya geldi. Katılımcıların Aselsan ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi 
olduğu fuarda Aselsan standı büyük ilgi gördü.
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IMH KONFERANSI

ASELSAN, Londra’da düzenlenen Uluslararası Askeri Helikopterler Konferansı’nda hava kendini koruma sistem-
lerini sergiliyor. Konferans kapsamında Ürün Sorumlusu Hikmet Özge BACAK, “Helikopterler için EH Çözüm-
leri” sunumunu gerçekleştirdi.
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GELECEĞIMIZ SIZINLE ETKINLIĞI 

İnsan Kaynakları Direktörlüğünün gerçekleştirdiği Ge-
leceğimiz Sizinle etkinliğinde, Ocak ayında işe yeni 
başlayan çalışanlar bir araya geldi. Kurumsal Yönetim 

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, İnsan 
Kaynakları Direktörü Can Demir, yöneticiler, İK iş ortak-
ları ve 178 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik-
te, öğleden önce tanışma ve kaynaşma etkinlikleri ile 

bilgi yarışması yapılırken öğleden sonra takım oyunu 
oynandı. Takım oyununda katılımcılar takım çalışması ve 
tasarım becerilerini sergilediler. En çok beğenilen ilk üç 
tasarımın sahibi gruba başarı sertifikaları verildi. Etkin-
liğimiz sayesinde işe yeni başlayan çalışanlar tanışma, 
kaynaşma ve keyifli paylaşımlar yapma fırsatı yakaladı.
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NATO Endüstri Danışma Grubu (NIAG) Türkiye 
Delegasyon Başkanlığı faaliyetleri kapsamında 
Ulusal NATO Endüstri Danışma Grubu (NIAG) 

Sempozyumu düzenlendi. 

Sempozyuma, organizatör Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKE) yanında ASELSAN, HAVELSAN, ROKET-
SAN, gibi savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları, 
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) temsilcileri ile Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri temsilcileri katıldı. 

MKE Genel Müdürü ve NIAG Türkiye Delegasyon Baş-
kanı Yasin Akdere’nin açılış konuşması ile başlayan et-
kinlikte, MKE NATO faaliyetleri Şube Müdürü Dr. Didem 
Kökden tarafından NIAG çalışmalarının kapsamı aktarıl-
dı ve savunma sanayii içinde bu çalışmalardan elde edi-
nilen bilgi birikiminin ilgili kurumlarla paylaşılmasının 
önemi vurgulandı. 

Açılış oturumunun başkanlığı ASELSAN Teknolojik Geli-
şim ve Yenilikçilik Müdürlüğünden Dr. Murat Eren  tara-
fından yapılan sempozyumda, Özgür Tuncer tarafından 
Entegre Hava ve Füze Savunma Kapsamında Çok Fonk-
siyonlu Sensörlerin Atış Kontrol Kümelerinde Ağ Taban-
lı Kullanımı; Nimet Aslıhan Albayrak tarafından 21’nci 
Yüzyılda Karaya Konuşlu Hava Savunma Sistemleri; Dr. 
Fatih Çevik tarafından Gelişmiş Otonom Alıcı Bütünlük 
İzlemeli Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi Tabanlı NATO 
Gelecek Hassas Yaklaşma ve İniş Sistemi ve İsmail Er-
değer tarafından Multistatik Düşük Frekans Aktif Sonar 
NATO Ortak Standartlar konu başlıklı çalışmalar sunul-
du. 

Sempozyum sayesinde savunma sanayisinde görev 
alan ve NIAG çalışmalarına katılan uzmanların bilgi ve 
tecrübelerinin paylaşılması, savunma sanayii paydaşla-
rının çalışma çıktılarını birlikte değerlendirmesi sağlan-
dı. 

ULUSAL NATO ENDÜSTRI DANIŞMA 
GRUBU (NIAG) SEMPOZYUMU
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ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERE KIŞ 
EĞITIM PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Baş-
kanlığı arasında imzalanan özel yetenekli öğ-
rencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim ka-

litesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören 
öğrencilerin yönlendirilmesi hususlarına ilişkin iş birliği 
protokolü gereği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçi-
len özel yetenekli öğrenciler, ASELSAN’da planlanan kış 
eğitim programına katıldılar.

Özel yetenekli yirmi öğrenci oryantasyon eğitimi ve 
gezileri sonrası sektör başkanlıklarında ilgi alanları doğ-

rultusunda, seçilmiş mentörler gözetiminde eğitim, 
etkinlik ve uygulamalarla bilgi ve görgülerini artırma 
çalışmaları yaptı. Öğrenciler, bu çalışmalarla birlikte 
ASELSAN kültürünü ve yapılan mühendislik çalışmala-
rını gözlemleme imkanı buldu.

Programın son günü öğrencilere öğretmenleri eşliğin-
de katılım sertifikaları verildi ve uğurlandı.
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HUKUK 
MÜŞAVIRLIĞI 
BILGILENDIRME 
TOPLANTISI

KONUT VE IŞ 
YERI KIRA 
SÖZLEŞMELERI 
BILGILENDIRME 
SEMINERI

Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan Teminat 
Mektupları, Senet, Bono ve Çekin Hukuki Niteliği 
ve Uygulamadaki Yerlerine İlişkin Bilgilendirme 

Toplantısı, Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı çalı-
şanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısı, Hukuk Müşavirliği Müdür Veki-
li Avukat H. Emre Şensoy’un açılış konuşmasıyla başladı 
ve Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa’nın sunumuyla  
devam etti. 

Seminerde, teminat mektupları, senet, bono ve çekin hu-
kuki niteliği, unsurları, geçerlilik şartları, uygulamada

Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan Konut ve 
İş Yeri Kira Sözleşmeleri Bilgilendirme Semineri, 
ASELSAN çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminer, Hukuk Müşavirliği Müdür Vekili Avukat H. Emre 
Şensoy’un açılış konuşmasıyla başladı; Avukat Irmak 
Gökçe Tomur ve Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa’nın 
sunumlarıyla devam etti. 

Seminerde, kira sözleşmelerine ilişkin genel düzenleme-
ler, konut ve iş yeri kira sözleşmeleri, kullanım giderleri, 
güvence bedeli (depozito), kira bedeli ve bedelin uyar-
lanması, kiracının aleyhine düzenleme yapma yasağı ile 
kira sözleşmelerinin sona ermesi konuları ele alındı. 

yaşanan sıkıntılar ve bu çerçevede verilen mahkeme ka-
rarları ele alındı. Hukuk Müşavirliği tarafından, bonolara 
ilişkin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan standart 
formatlar değerlendirildi. Seminerin sonunda katılımcı-
ların soruları cevaplandırıldı. 
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ÜNIVERSITE-SANAYI IŞ BIRLIĞINDE 
YENI BIR ADIM

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, ASELSAN 
ile BİB Yazılım Savunma A.Ş. arasında bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Mikroelektronik Gü-

düm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Elagöz, Teknoloji ve 
Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Çelik, BİB Yazılım Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı, Başkent Üniversitesi Projeler Koordinatörü, Yapay 
Zeka Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil 
ve ekibi ile birlikte ASELSAN personeli katılım sağladı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, üniversiteler ile sana-

yi iş birliğinin, hem ülke hem de ASELSAN için önemi 
vurgulandı.

Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil yaptığı sunumda; yüz ta-
nıma motoru ve yazılımı (MYFR), otonom drone yazılımı, 
açık alan takip sistemi (bluetooth low energy tabanlı), 
akıllı finansal erken uyarı ve danışmanlık sistemi, sosyal 
medya ve sosyal ağ analizi yazılımı, Bulanık(Fuzzy) ara-
ma motoru ve büyük veri yazılımı ile ilgili detaylı bilgi-
ler verdi. Sunum sonrasında ürünlere ilişkin gösterimler 
yapıldı.
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LIDERLIK GELIŞIM OKULU 
EĞITIMLERI BAŞLADI

Tüm yöneticilerimizin katılımıyla açılış top-
lantısı gerçekleştirilen ASELSAN Lider-
lik Gelişim Okulu; Değerlerimiz temeliy-

le ve  “İlham Veren Liderler” sloganıyla yüz yüze 
eğitim programlarına 27 Şubat 2020 tarihinde başladı. 
 
ASELSAN Liderlik Gelişim Okulu, Kurumsal Yönetim 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş’ın açılış 

konuşması ve ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış ko-
nuşması videosunun gösterimi ile başladı. 15 direktörün 
katılımıyla programın ilk modülü olan “Kendine Liderlik” 
eğitimi 27-29 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşti-
rildi.
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MINIK 
ASELSAN’LILAR 
TIYATRODA 
BULUŞTU
1100 ASELSAN çalışanı ve çocukları Arı Maya Kukla  
tiyatrosunda buluştu. Çocuklar dans ederek, şarkılara 
eşlik ederek ve interaktif geçen soru-cevap bölümünde 
düşünme becerilerini geliştirerek keyifli vakit geçirdiler.  

Etkinlikte, çalışanların aileleriyle ortak etkinliklerde bu-
luşması ve kaliteli vakit geçirmesi amaçlandı. Birliktelik 
Ruhumuz mottosundan hareketle, ASELSAN ailesi olarak 
değerleri uygulamanın ve değerlere bağlı kalmanın öne-
mi bir kez daha vurgulandı.

SIFIR ATIK PROJESINE DESTEK IÇIN 
ERCIYES KIŞ TIRMANIŞI
Sıfır Atık Projesine destek amacıyla doğada sadece 

ayak izlerini bırakan dağcılık etiğiyle, zirvesinin 3.917 
metre yüksekliği ile Türkiye’de beşinci sırada yer alan 
Erciyes dağına, bir grup dağcı ile birlikte, -29 derecede, 
yoğun kar, yoğun sis ve rüzgar altında sıra dışı koşullarda, 

dağda bir gece konaklamayla on dört saat süren kış tır-
manışı, doğa dostu ASELSAN adına Bilgi Yönetimi Direk-
törlüğü personeli Murat Lokmanoğlu tarafından başarı 
ile tamamlandı.
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ASELSAN ÇOCUKLARI TÜRK  
HAVA KURUMU ÜNIVERSITESINDE

ASELSAN Çocukları Türk Hava Kurumu (THK) Üni-
versitesi tarafından düzenlenen kış okulu prog-
ramına katıldı.

Çocukların yarıyıl tatillerini verimli ve eğlenceli aktivi-
telerle geçirmelerine olanak sağlayan program kapsa-

mında çocuklar, scratch ve tinkercad gibi uygulamalarla 
robotik kodlamayı öğrenerek yazılım dünyasına küçük 
bir adım atarken model uçak atölyesiyle de farklı bece-
rilerini geliştirme imkânı buldu.
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UGES HALI SAHA MAÇI

Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sis-
temleri (UGES) Sektör Başkanlığı yöneticileri ile 
UGES Görüntü Yönetim Alt Sistem Tasarım Mü-

dürlüğü çalışanları arasında halı saha futbol maçı yapıl-
dı. Etkinliğe, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. Hakan Karataş ve Genel Müdür Yardımcılığı 
çalışanı Oğulcan Erel de katılım sağladı. Eğlenceli anla-
rın yaşandığı maçta kazanan dostluk oldu. Maç sonrası 
yemek organizasyonu ile etkinlik sonlandı.
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Raylı Sistemler Çalıştayı, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) tarafından BTSO’da düzenlendi. 

Etkinlikte BTSO üyelerinin yanı sıra, TÜVASAŞ, TÜ-
LOMSAŞ ve Bursa Raylı Sistemler Kümelenmesi temsil-
cileri yer aldı.

Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistem-
leri (UGES) Sektör Başkanlığı, Raylı Sistemler Program 

Müdürü Mehmet Cem Pehlivan, ASELSAN tanıtımı, yan 
sanayi faaliyetleri ve raylı sistem çalışmaları hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Sunumu takiben, Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü 
ve UGES temsilcileri, 45 firma ile ikili görüşmeler ger-
çekleştirildi.

RAYLI SISTEMLER ÇALIŞTAYI



37MART 2020

ASİL Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu ve ASİL 
Yardımlaşma Derneğinin ortak çalışmaları ile 
ASELSAN yerleşkelerinde yaşayan kedilerimizin 

zorlu hava şartlarından korunabilmesi adına yaptırılan 
ASİL logolu evler Macunköy, Gölbaşı ve Akyurt yerleş-
kelerimizin ilgili yerlerine yerleştirildi.

Yeni evlerine oldukça ilgi gösteren patili ASELSAN’lıla-
rın aylık mama ihtiyaçları da yine ASİL Derneğince kar-
şılandı.

PATILI ASELSAN’LILARA YUVA
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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin’in Ziyareti

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin Ziyareti

ZIYARETLER
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Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Tran Quang Tuyen’in Macunköy Tesislerini Ziyareti

Macaristan Heyetinin Macunköy Tesislerini Ziyareti
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Özbekistan Savunma Sanayii Devlet Komitesi Başkanı Oybek Ismailov ve Beraberindeki Heyetin Macunköy Tesislerini 
Ziyareti

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin Ziyareti
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