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D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

ASELSAN, dünyanın en 
güvenilir derecelendirme 
metodolojisine sahip çevre 
projesi CDP’de bir kez  
daha İklim Lideri seçildi

ASELSAN 45’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Savunma 
Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlığında, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve pay sahiplerinin katılımıyla, tüm 
sağlık önlemleri gözetilerek gerçekleştirildi. Ülkemiz ve 
sektörümüz için her biri ayrı gurur kaynağı olan projelere 
imza atmaya aynı kararlılıkla ama daha büyük bir inançla 
devam edeceğiz. 

ASELSAN, 2019 Yılı CDP Türkiye raporlamasında İklim 
Değişikliği başlığı altında cevap veren 54 firma arasında 
A- puan seviyesinde yer alan ve İklim Lideri ödülü almaya 
hak kazanan beş firmadan biri oldu. ASELSAN, dünyada-
ki önemli savunma sanayi liderlerinin Karbon Saydamlık 
Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP) skorunu bir alt 
seviyeye düşürdüğü 2019 yılında, ilk defa 2018 yılında yer 
aldığı A- puan seviyesindeki yerini koruyarak sürdürülebi-
lir bir çevreye verdiği önemi bir kere daha gösterdi. 

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında 
ventilatör cihazının üretimine yönelik olarak 31 milyon 
dolarlık sözleşme imzalandı. ASELSAN, ülkemize verebi-
leceği katkıyı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ventilatör 
cihazının seri üretimine yönelik çalışmaya başladı.

Ateş İdare Cihazı (AİC) ve Modernize Çekili Top (MÇT) 
sistemlerinin ilk kafile kabulü kapsamında bir adet AİC ve 
iki adet MÇT için kabul testleri 29 Mayıs 2020 tarihinde 
başarı ile tamamlandı. Sistemler 01 Haziran 2020 tarihin-
de kullanıcı birliğine teslim edildi. Proje ile ilgili gelişmeyi 
Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında  
FIRAT-M60T projesi sözleşmesine yönelik sözleşme de-
ğişikliği imzalandı. Sözleşme değişikliği kapsamında 
M60T tanklarına kazandırılan ilave yeteneklerin yanı sıra  
Leopard 2A4 tanklarına da beka yetenekleri kazandırıl-
ması ve ordumuz envanterindeki tankların savunma yete-
neklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla, 
ASELSAN çalışanlarının 5’nci-6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfta 

ÇEVREYE 
VE İNSANA 
DUYARLI ŞİRKET

bulunan çocuklarının katılım sağladığı, “Çevrenin Korun-
ması” ve/veya “Enerji Verimliliği” temalı resim yarışması 
düzenlendi. Dereceye giren çocuklarımızın ödülleri verile-
rek resimleri sergilenmeye açıldı. 

Tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, 
güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması ve bu 
kültürün tüm çalışanlar tarafından ortak sorumluluk olarak 
benimsenmesi amacıyla ASELSAN İş Sağlığı ve Güvenliği 
Slogan Yarışması 13’üncü kez düzenlendi. Yarışmaya katı-
lan 866 sloganın sahibine teşekkür ederiz.

Haziran ayı içinde ASELSAN ile ilgili haberlere bültenimi-
zin sayfalarında yer vermeye çalıştık. Ülkemizin güçlü ve 
güvende yarınları için alın teri, akıl teri ve gönül teri döke-
rek çalışmaya devam eden tüm arkadaşlarım adına saygı-
larımı sunuyorum. Keyifli okumalar…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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45’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI

ASELSAN 45’inci Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı, 19 Haziran 2020 Cuma günü Akyurt tesisle-
rinde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 

Demir’in başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve pay 
sahiplerinin katılımıyla, tüm sağlık önlemleri gözetilerek 
gerçekleştirildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış konuşması ile başlayan 
45’nci Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki ka-
rarlar alındı:

• 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları 
onaylandı.

• Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı hesap dö-

nemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra 
edilmeleri onaylandı. 

• 2019 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım 
şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranına ilişkin olarak; 
2019 yılı faaliyetlerinden elde edilmiş net dönem kâ-
rından; brüt 335.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 
29,38596 Kuruş) kısmının, (net 284.750.000,- TL’nin, 1 
TL’lik pay başına 24,97807 Kuruş) nakit kâr payı olarak 
ve çıkarılmış sermaye üzerinden %100 oranına tekabül 
eden 1.140.000.000,- TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay 
olarak ortaklara dağıtılmasına ve pay sahiplerine dağıtı-
lacak nakit kâr payının 17 Temmuz 2020, 16 Ekim 2020 
ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksit-
te, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını 
takiben dağıtılması hususunda karar verildi.
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• Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev 
sürelerinin tespiti ile ilgili olarak; Prof. Dr. Haluk Görgün, 
Dr. Celal Sami Tüfekci, Yavuz Çelik, Mehmet Fatih Kacır, 
Alpaslan Kavaklıoğlu ve Salih Kul’un bir sonraki olağan 
genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ger-
çek kişi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine 
karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ise 
Prof. Dr. Ercümend Arvas, Prof. Dr. Turan Erol ve Prof. Dr. 
İbrahim Özkol‘un seçilmelerine karar verildi. 

• Yönetim Kurulu Üyelerine, 2020 yılı faaliyetle-
rinin görüşüleceği 2021 yılındaki Olağan Genel Kurul 
Toplantısına kadar aylık net 4.000,-TL (Dört Bin Türk Li-
rası) ücret ödenmesine karar verildi.

• 2020 yılı faaliyet döneminde bağımsız deneti-
mini yapmak üzere, Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak 
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
A.Ş. seçildi.

• 2020 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve 
yardımların üst limiti 15.000.000 TL olarak belirlendi.

• 2020 yılı hesap döneminde yapılacak sponsor-
lukların üst limiti 9.000.000 TL olarak belirlendi.

Kâr dağıtımı kapsamında alınan bedelsiz sermaye artırı-
mı süreci, Genel Kurul kararlarının tescil ve ilan edilme-
sini takiben başlatılacak. Sermaye Piyasası Kurulunun 
(SPK) Pay Tebliği uyarınca, SPK’nın bir ay başvuru de-
ğerlendirme süresi bulunmakta olup, bu sürenin uzatıl-
ması SPK’nın yetkisindedir. Bu hususlar dikkate alındı-
ğında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin tüm işlemlerin 
en geç üç ay içinde tamamlanacağı öngörülüyor.

Sürecin her aşamasında (Yönetim Kurulu kararları, SPK 
başvurusu/onayı vb.) Kamuyu Aydınlatma Platformun-
da (KAP) gerekli açıklamalar yapılacak.
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ASELSAN, dünyanın en güvenilir derecelendir-
me metodolojisine sahip çevre projesi CDP’de  
(Carbon Disclosure Project) bir kez daha İklim 

Lideri ödülü aldı.

ASELSAN, 2019 Yılı CDP Türkiye raporlamasında İklim 
Değişikliği başlığı altında cevap veren 54 firma arasın-
da A- puan seviyesinde yer alan ve İklim Lideri ödülü 
almaya hak kazanan beş firmadan biri oldu.

ASELSAN, dünyadaki önemli savunma sanayi liderleri-
nin Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Pro-
ject – CDP) skorunu bir alt seviyeye düşürdüğü 2019 
yılında, ilk defa 2018 yılında yer aldığı A- puan seviye-
sindeki yerini koruyarak sürdürülebilir bir çevreye ver-
diği önemi bir kere daha göstermiş oldu.

2019 Yılı CDP Türkiye İklim Lideri ödülleri, COVID-19 
salgını nedeniyle online webinar şeklinde düzenlenen 

ödül töreniyle 9 Haziran 2020 tarihinde sahiplerini bul-
du. İlk olarak 2010 yılında gerçekleştirilen CDP Türkiye 
raporlaması, şirketlere sera gazı emisyonlarını şeffaf bir 
şekilde raporlama ve iklim stratejilerinde performans 
iyileştirmesi yapma imkânı veriyor. Tüm dünyada marka 
değeri, yatırımcı ilişkileri çalışmaları ve sürdürülebilir-
lik raporu için önem arz eden CDP raporuna, gönüllü 
olarak Türkiye’den BİST-100 şirketleri ve diğer firmalar 
katılım sağlıyor.

2012 yılında yaptığı ilk raporlama ile CDP Türkiye Prog-
ramına dahil olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste 
iki yıl İklim Lideri ödülü alan ASELSAN, çevreyi gelecek 
nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü 
doğrultusunda, iklim değişikliği konusunda çözüm ola-
bilecek yenilenebilir enerji sistemleri, ulaşım sistemleri, 
akıllı şebeke sistemleri gibi Ar-Ge ve üretim faaliyetle-
rini, sürdürülebilir büyümenin bilincinde olarak yürüt-
mek için çaba sarf etmeye devam ediyor.

ASELSAN BİR KEZ DAHA  
İKLİM LİDERİ
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ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Paul Dickinson (Executive Chairman)
24 March 2020

is hereby granted to the
CDP TURKEY 2019 CLIMATE LEADERSHIP AWARD
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VENTİLATÖR CİHAZI SERİ ÜRETİM 
SÖZLEŞMESİ

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN 
arasında ventilatör cihazının üretimine yönelik 
olarak 31 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN ülkemize verebileceği katkıyı en üst seviyeye 
çıkarmak amacıyla ventilatör cihazının seri üretimine yö-
nelik çalışmaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü salgını ile 
mücadelede kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan biri 
yoğum bakım mekanik ventilatör cihazlarıdır. Yaşamsal 
fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan 
ventilatör cihazı, hastanın nefes alıp vermesine destek 
olarak kullanılmakta, bu işlevin yerine getirilemediği 

durumda ise solunum işlevini devralabilmektedir. Yo-
ğun bakımlarda solunum yetmezliği sebebi ile yatan 
hastalara uygulanan tedavinin en önemli unsurların-
dandır.

COVID-19 salgınını takiben tüm dünyada çok yoğun bir 
şekilde ventilatör ihtiyacı ortaya çıktı. Bununla birlikte ci-
hazlarda kullanılan birçok bileşen için dünya genelinde 
oluşan talep kısa sürede karşılanamayacak düzeye yük-
seldi. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına öncelik verecek şe-
kilde ventilatör cihazları ve kritik bileşenleri için ihracat 
yasağı ya da ihracat izni zorunluluğu gibi kısıtlamaları 
devreye sokmasıyla birlikte, cihazlar ve kritik bileşenleri 
yurtdışından tedarik edilemez hale geldi. 
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Böyle bir ortamda, ASELSAN, BAYKAR, ARÇELİK ve 
BIOSYS firmaları yerli ventilatör cihazının ülkemize ka-
zandırılması için iş birliği yaparak yoğun çaba harcadı. 
ASELSAN, BIOSYS firmasının prototip seviyedeki ciha-
zının donanım ve yazılım tasarımının birkaç hafta içinde 
iyileştirilmesine ve üretilebilir seviyeye ulaştırılmasına 
büyük katkı sağlayarak yurtdışından tedarik edileme-
yen kritik bileşenlerin yerli olarak tasarlanıp üretilmesini 
gerçekleştirdi.

ASELSAN Sağlıkta Emin Adımlarla İlerliyor

ASELSAN, yaşam destek cihazları alanı başta olmak 
üzere medikal görüntüleme ve tanı cihazları konusunda 
ülkemizin ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek 
ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık 
alanında da yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek 
için hiç durmadan çalışmaya devam ediyor.



ASELSAN a bülten8

DRAGONEYE TESLİMATLARI 
TAMAMLANDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Sa-
vunma Bakanlığı ile imzalanan Portatif Termal 
Kamera sözleşmesi kapsamında, son parti Dra-

goneye Elektro-Optik Sensör Sistemi teslimatı tamam-
landı. Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yü-
kümlülükleri başarı ile tamamlanarak, sistemler Kara 

Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmuş oldu.  
Dragoneye Sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafın-
dan özellikle sınır birliklerinde ve karakollarda yoğun ve 
etkin bir şekilde kullanılıyor.
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Soğutmalı Termal Kamera, Yüksek Çözünürlüklü 
Gündüz Kamerası, Lazer Mesafe Ölçer, Dijital Man-

yetik Pusula ve GPS alt sistemlerini içeren entegre 
bir elektro-optik sensör sistemi olan Dragoneye, 

araç üstü ve sabit kullanım amacıyla olmak üzere iki 
farklı konfigürasyonda üretiliyor.

Sistemin seri üretimine 2019 yılı içerisinde başlanmış 
olmasına rağmen, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere bugü-
ne kadar çok sayıda sistemin teslimatı gerçekleştirildi. 
2020 ve sonrasındaki teslimatlara yönelik çalışmalar 

ise ara vermeden devam ediyor.

Tüm müşteriler tarafından en üst düzeyde takip 
edilen Dragoneye Elektro-Optik Sensör sistemi, 
yüksek performansı ile müşteriler tarafından bü-

yük beğeni topluyor.
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ATEŞ İDARE CİHAZI VE MODERNİZE 
ÇEKİLİ TOP SİSTEMLERİNİN İLK KAFİLE 
TESLİMATI 

Ateş İdare Cihazı (AİC) ve Modernize Çekili Top 
(MÇT) sistemlerinin ilk kafile kabulü kapsamında 
bir adet AİC ve iki adet MÇT için kabul testleri 

29 Mayıs 2020 tarihinde başarı ile tamamlandı. Sistem-
ler 01 Haziran 2020 tarihinde kullanıcı birliğine teslim 
edildi. 

AİC ve MÇT sistemleri kabul testleri süresince fabrika 
testlerinin yanı sıra helikopter ve F-16 uçuşunu içeren 
testler ve hedef uçağa karşı yapılan atışlı testler ile yete-
neklerini tekrar kanıtladı.  

AİC takımı, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava 
savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
en güncel teknolojiye dayalı bir alçak irtifa hava savun-
ma çözümü sunuyor. AİC sistemi aynı anda üç adete 
kadar Modernize Çekili Topun (MÇT) yanı sıra bir adet 
HİSAR-A Füze Fırlatma Sisteminin (FFS) kontrolünü üst-
lenebiliyor. Tipik AİC takımı, bir adet AİC, iki adet 35mm 
MÇT ve bir adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Fırlat-
ma Sisteminden (HİSAR-A FFS) oluşuyor. 
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HAVA SAVUNMAYA ASELSAN İMZASI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
“Yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve 
iki Modernize 35 mm Çekili Hava Savunma Top-

larından oluşan seri üretimin ilk kafilesini TSK’ya teslim 
ettik.” dedi. Demir ayrıca Ateş İdare Cihazı sisteminin 
aynı anda 3 adet Modernize Çekili Top ve 1 adet Hi-
sar-A Füze Fırlatma Sisteminin kontrolünü sağlayabildi-
ğini aktardı.

 

HAVA SAVUNMA TOPLARI

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalış-
malarımız sürüyor. 35 mm Hava Savunma Sistemi Mo-
dernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsa-
mında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava 
Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yeni-
leniyor.
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında FI-
RAT-M60T projesi sözleşmesine yönelik sözleşme de-
ğişikliği imzalandı. Sözleşme değişikliği kapsamında 
M60T tanklarına kazandırılan ilave yeteneklerin yanı sıra 
ordumuz envanterindeki tankların savunma yetenekle-
rinin geliştirilmesi amaçlandı.

ASELSAN tarafından FIRAT-M60T projesi kapsamında 
gerçekleştirilen tank modernizasyonlarında atış gücü 
ve beka yeteneklerinin arttırılmasının yanı sıra ürün 
garantisi dönemleri tamamlanan sistemlere üç yıl bo-
yunca performans garantisi hizmeti veriliyor. ASELSAN, 
hem ürün garantisi hem performans garantisi dönemin-
de yerinde bakım onarım desteği veriyor ve fabrika se-
viyesi bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında 7/24 çalışan ASELSAN müşteri des-
tek hattına kullanıcı personelden gelen bakım onarım 
bildirimlerine ASELSAN tarafından ortalama 24 saat 
içerisinde müdahale edilmekte olup bu sayede gerek 
müşteri memnuniyeti gerekse de tankın idamesine yö-
nelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı.

Ürün ve performans garantisi ile sözleşme kapsamında 
bulunan M60T tanklarında yer alan ürünlerimize özgü 
bir ürün desteği stratejisi geliştirilmiş olup harekât böl-

gesinde kullanılmakta olan kritik öneme sahip ürünleri-
mizin yüksek seviyede göreve hazır olmalarının sağlan-
ması amaçlandı. 

SST Sektör Başkanlığı tarafından imzalanan sözleşme-
de Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) 
ve Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör 
Başkanlıkları paydaş olarak yer alıyor.

FIRAT-M60T PROJESİNDE  
LOJİSTİK DESTEK
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SAYISAL HABERLEŞME ŞEBEKESİ 
PROJESİ İSTANBUL İLİ İLK FAZ KABULÜ 

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN ara-
sında 3 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan Sayısal 
Haberleşme Şebekesi (SHŞ) projesi ile Emniyet 

Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul illeri için ihti-
yaç duyduğu kriptolu ve güvenilir sayısal telsiz sistemi 
hayata geçiriliyor. 

Projede geçen yıl kabulü yapılan Ankara ilinin ilk faz ka-
bulünden sonra 19 Haziran 2020 tarihi itibariyle İstan-
bul ilinin de ilk faz kabulü tamamlandı. Çok sayıda baz 
istasyonuna ve yüksek kapsama oranına sahip olan çok 
kanallı ve çok kullanıcılı sistemin Ankara’da bu yıl içeri-
sinde; İstanbul’da ise gelecek yıl tam teşekküllü olarak 
devreye girmesi bekleniyor.

SHŞ projesi kapsamında ASELSAN tarihindeki en yük-
sek sayıda telsiz teslimatı yapılacak. Kullanıcı ihtiyaçla-
rını karşılayacak kadar el, araç ve sabit merkez telsizi, 
Ankara ve İstanbul illeri personelinin kullanımına sunu-
lacak.

Proje tamamlandığında Emniyet Teşkilatı;

• Digital Mobile Radio (DMR) sayısal telsiz sisteminin 
tüm özelliklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdür-
lüğünün kullanımına özel geliştirilmiş özelliklere 
sahip olacak,

• Komuta merkezinden bütün telsiz çağrılarını yöne-
tebilecek, 

• Her bir el ve araç telsizi üzerinden GPS konumu 
alabilecek ve bu sayede tüm personelin konumunu 
komuta merkezlerinden takip edebilecek,

• Telsizi modem olarak kullanarak telsize bağlı bilgi-
sayar üzerinden mesajlaşma uygulaması çalıştırabi-
lecek ve dosya, resim vb ekleri bu uygulama üzerin-
den diğer telsiz kullanıcılarına iletebilecek,

• Telsiz üzerinden kısa mesaj gönderebilecek,

• Yetkisi dâhilinde başka bir ilin telsiz sistemine çağrı 
başlatabilecek ve o ilin çağrılarını dinleyebilecek,

• Yetkili bir telsiz ile tüm telsizlere çağrı yapabilecek,

• Çağrıları uçtan uca kriptolu olarak yapacak ve is-
tenmeyen dinlemelere karşı tam güvenliğe sahip 
olacak. Kayıp ve çalıntı telsizleri merkezden yasak-
layabilecek ve gerektiğinde tekrar aktif hale geti-
rebilecek. Güvenlik nedeniyle sadece komuta mer-
kezinde tanımlanmış telsizlerin sistem üzerinden 
görüşebilmesi imkânına sahip olacak.

Ankara ve İstanbul illerinde kurulacak olan DMR sayısal 
telsiz sistemi, dünya çapında ses getirecek büyüklüğe 
sahip olup ASELSAN’ın telsiz sistemlerinin yurtdışına 
pazarlamasında çok etkili bir örnek teşkil edecek.
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2020 VERİMLİLİK YILINDA MGEO 
KALİBRASYON LABORATUVARI 
HİZMETLERİNİ ARTIRIYOR

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik 
(MGEO) Sektör Başkanlığı Kalite Yönetim Di-
rektörlüğü, 2020 verimlilik yılı uygulamaları 
kapsamında, Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Oto-

masyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) ve Savunma Sistem 
Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlıklarına kalibrasyon 
hizmeti vermeye başladı.

ISO 17025 standardına akredite olan MGEO Ölçüm 
ve Kalibrasyon Laboratuvarında yapılan kalibrasyonlar 
daha önce dışarıdan alınan hizmete kıyasla çok daha 
kısa sürede gerçekleştirildi.
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SST SEKTÖR BAŞKANLIĞI KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM GÖZDEN 
GEÇİRME TOPLANTISI 

5 Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün ve Kurumsal 
Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan 

Karataş’ın da katılımları ile gerçekleştirilen Savunma 
Sistem Teknolojileri (SST) Yönetim Gözden Geçirme 
Toplantısının devamı niteliğinde olan Kalite Yönetim 
Sistemi Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı, 04-05 Ha-
ziran 2020 tarihlerinde Sektör Başkanı Mustafa Kaval’ın 
başkanlığında, iki oturum halinde gerçekleştirildi. 

SST Kalite Yönetim Direktörü Alp Korkmaz’ın açı-
lış konuşması ile başlayan toplantıda; ISO 9001, 
AS9100, AQAP 2110, AQAP 2210 standartlarının ge-
reği olan girdiler temelinde sunumlar gerçekleştirildi.  

Toplantı, COVID 19 salgını nedeni ile kurum içi ağ üze-
rinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 

SST yöneticileri, süreç sahipleri ve proje yöneticilerinin 
yer aldığı ilk oturuma 93 kişi; 

SST yöneticilerinin yer aldığı ikinci oturuma ise 63 kişi 
katılım sağladı. 

Sunumlar “hatasız, en düşük maliyetle ve en hızlı tasa-
rım, üretim ve lojistik destek ile müşteri memnuniyeti 
sağlamak” amacı doğrultusunda kurgulanan girdiler 
çerçevesinde gerçekleştirildi ve SST Yönetim Sistemini 
bu amaca taşıyacak kararlar toplantı çıktısı olarak tanım-
landı. 
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SST’DE GÖRÜNÜR LİDERLİK

Projelerini ve çalışmalarını ISO 45001 standardının 
gerekliliklerine ve yasal şartlara uygun olarak sü-
rekli iyileştirme prensibi ile yürüten ASELSAN; il-

gili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan, tüm 
çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, üst 
yönetimin liderliğinde güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Bu hedeften yola çıkılarak, Savunma Sistem Teknolo-
jileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kaval’ın katılımıyla Görünür Liderlik Etkinliği 
gerçekleştirildi. Saha turu sırasında Kaval’a iş güvenliği 
ve çevre uygulamaları konusunda detaylı bilgi verildi ve 
kendisinin görüşleri alındı.
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DENİZ SİSTEMLERİ PROJELERİNDE 
ASELSAN - ASELSANNET İŞ BİRLİĞİ

ASELSAN’ın yürütmekte olduğu deniz sistemleri 
projeleri kapsamında Yalova, Kocaeli ve İstan-
bul’da yerleşik muhtelif tersaneler ve bağlı yer-

leşkelerindeki saha faaliyetlerinin yürütülmesi konusun-
da ASELSANNET ile alt yüklenici sözleşmesi imzalandı 
ve 03 Haziran 2020 tarihinde anılan sözleşme kapsa-
mında açılış toplantısı yapıldı.

ASELSANNET ilgili tersanelerde yürütülen projelerde 
saha faaliyetlerinin planlanması /koordinasyonu, altya-

pıların üretimi/ürettirilmesi montaj kaidelerinin hazırlat-
tırılması, sistem entegrasyonu, montajı, işletmeye alın-
ması ve kabul test faaliyetlerinde destek olmak üzere 
projelerin ihtiyaçlarına uygun olarak uzman personel ve 
teknisyen sağlayacak.

Böylelikle sahada sürekli bulunacak personel ile işlerin 
hızlandırılması, saha faaliyetlerinde daha maliyet etkin 
hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin arttırılma-
sı amaçlanıyor.

KULLANICI 
EĞİTİMLERİNDE  
VİDEO EĞİTİM 
UYGULAMALARI

COVİD-19 salgını nedeniyle ertelenen kullanıcı 
eğitimlerinin devamlılığını sağlamak için sınıf içi 
eğitimlere alternatif olarak, Haberleşme ve Bilgi 

Teknolojileri (HBT) Entegre Lojistik Destek Direktörlüğü 
tarafından video eğitim uygulaması başlatıldı.

İlk etapta Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalan-
mış olan Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 
(IFF) Tedarik ve Tersine IFF Geliştirme Sözleşmesi kap-

samında, kısa/orta ve uzun menzilli IFF sorgulayıcı ci-
hazlarının kullanıcı eğitim video içerikleri hazırlanarak 
SSB MEBS Daire Başkanlığına teslim edildi.

Video ve etkileşimli eğitim içeriği çalışmaları tüm HBT 
cihazları için hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunu-
lacak.
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REHİS AS9100 BELGESİNİ UZAKTAN 
DENETİMLE 4’ÜNCÜ KEZ YENİLEDİ

Yönetim Sistemini uluslararası standartları örnek 
alarak geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden 
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör 

Başkanlığı, 2011 yılından bu yana sahip olduğu AS9100D 
Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii Organizasyonları için 
Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri belgesini dördüncü kez 
almaya hak kazandı. REHİS; ISO9001:2015, AQAP2310 
Baskı B, AQAP 2110 Baskı B, CMMI-DEV v1.3 Seviye 3, 
ISO17025:2017 ÇKT ve ISO17025:2012 EMC belgeleri-
ne de sahip bulunuyor.

 COVID-19 salgının oluşturduğu koşullar gereği internet 
üzerinden uzaktan denetim yöntemiyle yapılan denetim, 

iki farklı salonda yürütülen paralel oturumlarla 4-8 Mayıs 
2020 tarihleri arasında beş iş gününde tamamlandı. De-
netimde saha ziyareti gerektiren üretim alanının denet-
lenmesi adımı ise Ekim ayına planlandı. Belge Temmuz 
2023’e kadar geçerliliğini koruyacak.

SGS Türkiye Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzen-
lenen ve Denetçiler Serdar Aksoylar ve Cem Müftüoğlu 
tarafından gerçekleştirilen yeniden belgelendirme de-
netimine, REHİS tarafında Kalite Yönetim Direktörlüğü 
katılım sağlarken; BT Bilgi Güvenliği, Risk ve Uyum Mü-
dürlüğü ve Öğrenme ve Gelişim Uygulamaları Müdürlü-
ğü de destek verdi. 
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A BİL-GE BİLGİ PAYLAŞIM 
PROGRAMI İLE ZENGİNLEŞİYOR

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin tek bir sistem 
üzerinden bütünsel olarak yönetimi, doküman-
tasyonu, takibi, ölçümü ve raporlanması, ASEL-

SAN çalışanlarına ihtiyaç duydukları eğitimlerin e-öğ-
renme destekli olarak da sunulabilmesi ve çalışanların 
öğrenme ve gelişim bilgilerine kolayca ulaşabilmesi 
amacıyla tasarlanan yeni Öğrenme Yönetim Sistemi“a 
BİL-GE” 2019 yılında tüm ASELSAN çalışanlarının kulla-
nımına açılmıştır. a BİL-GE’nin internet ve mobil erişimi 
ise 2020 yılının Nisan ayında tüm çalışanların kullanı-
mına açılmıştır. Bilgisini, deneyimini tüm ASELSAN’lılar 
ile paylaşmak isteyen çalışma arkadaşlarımızla birlikte 

başlattığımız Bilgi Paylaşım Programı kapsamında 35 
ASELSAN çalışanı gönüllü olarak katkı sağlamış, bu-
nunla birlikte belirlediğimiz konu başlıklarında konu 
uzmanlarından videolar satın alınmış ve a BİL-GE plat-
formuna yüklenmiştir. Gücümüz Bir platformu için 
çalışanlarımızın hazırlamış olduğu dijital eğitimler a  
BİL-GE’ye eklenerek, tüm çalışanlarımıza sunulmuştur. 
Bilgi Paylaşım Programı kapsamında bugüne kadar 55 
farklı konu başlığında dijital içerik çalışanlarımıza sunul-
muş olup, içerikler toplamda 22.989 kez izlenmiştir.
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AİLEMİZ “A-YETENEK”LERLE BÜYÜYOR

Mayıs ayında gerçekleşen A Yetenek Programı ka-
panış süreci kapsamında toplam 202 adayımız, 
projelerine ve ASELSAN deneyimlerine ilişkin 

sunum videolarını hazırlanan portal üzerinden giriş ya-
parak sürece özel olarak tasarladığımız sisteme yükledi.

Adaylarımızın hazırladıkları videolar, Sektör Başkanlıkla-
rımız ve Genel Müdür Yardımcılıklarımız bazında oluştu-

rulan değerlendirme komisyonları tarafından birliktelik, 
gelişim, mükemmellik ve yenilik değerlerimiz dikkate 
alınarak puanlandı. Program mentorlerinin daha önce-
den iletmiş oldukları puanlamaların da ilgili değerlen-
dirmelere eklenmesiyle birlikte adaylarımızın kadroya 
geçiş aşamasında önemli bir dönemeç aşılmış oldu.
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ASELSAN’da bölümlere gelen taleplerin takibi ve 
raporlanması amacıyla yaygın olarak yardım ma-
saları kullanılıyor. Yardım masalarının her geçen 

gün artan kullanımı ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları ile 
birlikte yönetiminin kolaylaştırılması ve bölümlerin ken-
dileri tarafından yürütülebilmesi önemli bir ihtiyaç hali-
ne geldi. Bu amaçla Bilgi Yönetimi Direktörlüğü tarafın-
dan geliştirilen “Yardım Masası Yönetimi Uygulaması” 

ile yardım masalarının yönetimi kullanıcı dostu olarak 
tasarlanan ara yüzler vasıtasıyla web ortamında bölüm-
lerin kendileri tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Bölümler sahip oldukları yardım masasında ilgili yöne-
tim fonksiyonlarını kendi bünyesinde uygulayabilmek 
için belirleyeceği bir kişi ya da grubu “Yardım Masası 
Yöneticisi” olarak atanmasını sağlamaları yeterlidir.

ASELSAN genelinde çalışma verimliliğini ve kulla-
nıcı memnuniyetini arttırmak için Bilgi Yönetimi 
Direktörlüğü (BYD) tarafından çalışmalar hız kes-

meden devam ediyor. Bu kapsamda geçmişte yapılan 
ikinci monitör dağıtımının devamı olarak yeni oluşan 
ihtiyaçları karşılamak amacı ile ek ihtiyaç analizi ve dağı-
tım çalışması başlatıldı.

Tüm sektörlerden, yazılım geliştirme ve yazılım testi ko-
nularında çalışan personel bilgilerinin yanı sıra (ikinci 

bir 23” monitör için), görsel tasarım uygulamaları kul-
lanan personelin bilgileri talep edilerek alındı. Monitör 
stokumuz elverdiğince, sektörlerden gelen listelerdeki 
öncelik sırasına göre dağıtımı yapılmaya başlandı. 24” 
monitör için talebin stokumuzdan fazla olması nede-
niyle yeni bir parti 24” monitör siparişi verildi. Başlayan 
ikinci monitör dağıtımları, tüm talepler tamamlanana 
kadar devam edecek. 

YARDIM MASANI SEN YÖNET

İKİNCİ MONİTÖR DAĞITIMI
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ASELSAN 4’ÜNCÜ ÇEVRE  
RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinci ile 
çevreyi ve doğal kaynakları korumayı öncelikli gö-
revi kabul ederek çalışmalarını yürüten ASELSAN; 

tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı 
güçlü bir çevre bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla, 
ASELSAN çalışanlarının 5’nci-6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfta 
bulunan çocuklarının katılım sağladığı,  “Çevrenin Ko-
runması” ve/veya “Enerji Verimliliği” temalı resim yarış-
ması düzenlendi.

Dereceye giren çocuklar ve ASELSAN çalışanı olan veli-
lerinin katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi.

• Nehir Yılmaz (Hakan Yılmaz’ın kızı) birincilik,

• Melisa Muştucu (Halil İbrahim Muştucu’nun   
kızı) ikincilik,

• Doğa Çiçek (Özlem Akyol Çiçek’in kızı) üçün  
cülük ödülü almaya hak kazandı.

Tüm öğrencilerimizi kutluyor, eğitim hayatlarında başa-
rılar diliyoruz.
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ASELSAN 13’ÜNCÜ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ SLOGAN YARIŞMASI
ÖDÜL TÖRENİ

Tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağ-
ladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü 
oluşturulması ve bu kültürün tüm çalışanlar tara-

fından ortak sorumluluk olarak benimsenmesi amacıyla 
“ASELSAN 13’üncü İş Sağlığı ve Güvenliği Slogan Yarış-
ması” düzenlendi. Belirlenen kriterler kapsamında De-
ğerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda;

• Başak Yurdagül, “Bize güç verir değerlerimiz, iş sağ-
lığı ve güvenliğidir önceliğimiz” sloganı ile birincilik 
ödülü,

• Yılmaz Bayındır, “ASELSAN’ın gücü DEĞERleri, hep-
sinin temeli iş sağlığı ve güvenliği” sloganı ile ikin-
cilik ödülü,

• Ozan Can Demirtaş, “Değerlerimizde birleştik, iş 
sağlığı ve güvenliği ile güçlendik” sloganı ile üçün-
cülük ödülü almaya hak kazandı.

Derece alan arkadaşları kutlar, yarışmaya katılan 866 
sloganın sahibine teşekkür ederiz.



Sizlerden gelen yoğun talep dolayısıyla yerleşke 
içerisindeki patili ASELSAN’lıların ihtiyaçlarını kar-
şılamakta kullanılmak üzere faaliyetlerimize “Pati-

lere Destek” kategorisi ekliyoruz.

Yerleşke içerisinde bulunan kedi ve köpeklerimizin 
yuva, mama ve veteriner giderleri artık bağışlanan mik-
tarlarla yapılacak.

Patili dostlarımıza sahip çıkmak için siz de www.asil-
dernegi.org.tr sitemizden “Patilere Destek” katego-
risine bağışta bulunabilirsiniz.

PATİLERE DESTEK KATEGORİSİ AÇILDI



TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyelerinin Ziyareti

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’ün Ziyareti

ZIYARETLER
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