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D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

Ordumuzun dışa 
bağımlılığını azaltmak için 
geçmişimizden aldığımız 
gücümüzü geleceğe 
taşıyoruz.

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında savunma sanayimizde ortaya 
çıkan yerli ve milli üretim ihtiyacı karşısında kurulan şirketi-
miz, sürdürülebilir bir değer oluşturmak amacıyla çalışma-
larına hız kesmeden devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün 
de ülkemizin en temel ihtiyacı olan ürünlerimize odaklanıyor, 
mükemmellik anlayışımız çerçevesinde ordumuzun dışa ba-
ğımlılığını azaltmak için yorulmadan çalışıyoruz.

Büyük bir ekosistemin parçası olarak başta Savunma Sanayii  
Başkanlığımız olmak üzere, sektörümüzdeki tüm şirketlerle 
birlikte küresel başarılara imza atıyor, yüksek teknoloji içeren 
yeni ürünlerimizle,  tamamladığımız ve teslimatlarını gerçek-
leştirdiğimiz modernizasyon projelerimizle geçmişimizden 
aldığımız gücümüzü geleceğe taşıyoruz. 

Pandemi sürecine karşın çalışmalarına hız kesmeden devam 
eden şirketimiz, Temmuz ayında da birçok etkinliğe ev sahip-
liği yaptı. 

Kıbrıs Barış Harekâtının 46’ncı yıldönümünde ASELSAN or-
dumuz için yeni nesil bir telsiz geliştirerek teslim etti. Savun-
ma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, “Kıbrıs Barış Ha-
rekâtında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan 
Türkiye, bugün milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasar-
layan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında 
yer alıyor” diyerek TSK’ya ilk teslimatları yapılan Elektronik 
Harp Korumalı El Telsizi – EHKET’in ihraç edilmeye başlandı-
ğını da açıkladı.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki bütün 
M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyo-
nuna yükseltti. Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail 
Demir, ASELSAN tesislerine gelerek modernize edilen tankı 
inceledi. 

Finansal sürdürülebilirliğimizin bir nişanesi olarak ASELSAN, 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde dört sıra çıkarak  
11’inciliğe yükseldi. ASELSAN, en yüksek FAVÖK/EBITDA’ya 
sahip şirket olurken, savunma sanayi firmaları ve Ankara mer-
kezli şirketler arasında da Türkiye’de ilk sırada yer aldı. 

Aynı dönemde Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 2019 so-
nuçları da açıklandı. Listede yedi sıra yükselen ASELSAN, ge-
nel sıralamada 25’inci sırada yer aldı. ASELSAN, listede yer 
alan savunma şirketleri arasında birinciliğini devam ettirdi. 

Şirketimiz, her alanda standartları büyük bir özenle takip 
ederken bir belgelendirmeye daha hak kazandı. ASELSAN, 
TSE tarafından belirlenen tüm standartları yerine getirerek 

KÖKLERİNİ UNUTMAYAN 
KÜRESEL BİR ŞİRKETİZ

COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgelendirmesi-
ne hak kazanan ilk savunma sanayii şirketi oldu.

Her sene yaz döneminde lisans ve önlisans öğrencileri üç 
farklı dönem halinde zorunlu stajlarını ASELSAN’da yapıyor. 
Bu yıl, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan 6 binden faz-
la öğrencinin başvuruda bulunduğu staj süreci kapsamında, 
başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından 747 öğrenci 
staj yapmaya hak kazandı. Ülkemizin geleceği gençlerimiz, üç 
dönem halinde ASELSAN’a gelerek bizleri daha da yakından 
tanıyacak. 

ASELSAN’da her sene belirli periyotlarla yapılan patent ve 
faydalı model başvuruları için teşvik ödülleri uygulaması de-
vam ediyor. Bu kapsamda, 01.01.2020-31.05.2020 tarihleri 
arasında başvurusu yapılan 22 patent ve üç faydalı model için 
teşvik ödülleri sahiplerini buldu. 

Temmuz ayı içinde ASELSAN ile ilgili pek çok gelişme yaşan-
dı. Bu haberlere gururla bültenimizin sayfalarında yer verme-
ye çalıştık. Alın teri, akıl teri ve gönül teri dökerek çalışmaya 
devam eden tüm ASELSAN Ailesi adına saygılarımı sunuyo-
rum. Keyifli okumalar…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 
YILDÖNÜMÜNDE MEHMETÇİĞE YENİ 
TELSİZ

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı pro-
jeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yeni bir tel-
siz geliştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.  

İsmail Demir, TSK’ya ilk teslimatları yapılan Elektronik 
Harp Korumalı El Telsizi-EHKET’in yurt dışına da ihraç 
edilmeye başlandığını açıkladı.  

SSB Başkanı Demir: “Kıbrıs Barış Harekâtında yabancı 
ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bu-
gün milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, 
geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında 
yer alıyor.”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 
ASELSAN arasında imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal 
Müşterek Telsiz Sözleşmesi (ÇBSMT) kapsamında kara, 
deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme 
ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsiz-
lerle karşılanıyor. Sırt, araç ve sabit merkez konfigüras-

yonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. 
Elektronik Harp Korumalı El Telsizi-EHKET proje kapsa-
mında yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  
“Kıbrıs Barış Harekâtının 46. yıldönümünde şehitlerimizi 
rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerde 
yerli ve milli savunma sanayiinin ne kadar elzem olduğu 
bir kez daha görülmüş ve bu anlamda önemli adımlar 
atılmıştır. ASELSAN’ın kurulması ve yerli telsizlerin üre-
tilmesi savunma sanayimizin önemli dönüm noktaların-
dan biridir. Savunma sanayimiz o günlerden bu günlere 
çok farklı bir seviyeye geldi. Yeni teknolojilerle güvenlik 
güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN da son 
olarak EHKET telsizlerini geliştirdi” dedi.  

Demir, en zor ses-veri-video haberleşme ihtiyaçlarını 
karşılayabilen küçük, hafif, çok bantlı, çok fonksiyonlu 
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taktik el telsizi EHKET’in en zor çevre koşullarına dahi 
uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını belirtti. 

Demir, “EHKET telsizleri, doğrudan görüş hattının ol-
madığı yerlerde dahi geniş bant dalga şekli özelliğini 
kullanarak günümüz modern savaş alanlarında ihtiyaç 
duyulan yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoları aktara-
biliyor. Yüksek seviye elektronik harp koruma tedbirleri,  
EHKET’e yüksek beka kabiliyeti kazandırıyor. Milli krip-
tolu haberleşme yapılan telsizlerin TSK’ya ilk teslimatları 
yapıldı ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Kıbrıs 
Barış Harekâtında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak 
zorunda kalan Türkiye, bugün geliştirdiği Yazılım Ta-
banlı Telsizleri ile kara, hava ve deniz platformlarının ta-
mamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini 
tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler 
arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Elektronik Harp Korumalı El Telsizi EHKET’in Özellikleri
• Yüksek veri hızı ile ses-veri-video haberleşme 
• Elektronik harp korumalı
• Milli kriptolu
• Yüksek çözünürlüklü dâhili kamera
• Hafifletilmiş magnezyum gövde
• Dünyadaki benzerlerine göre hafif, küçük ve fiyat 

avantajına sahip
• Ağ Destekli yapısı ile en uç birimlerden komuta 

merkezlerine kadar haberleşme imkânı 
• Tam IP Uyumlu
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İSO 500’DE SAVUNMANIN LİDERİ 
ASELSAN

ASELSAN, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu listesinde dört sıra çıkarak 11’inciliğe yüksel-

di. ASELSAN, en yüksek FAVÖK/EBITDA’ya sahip şirket 
olurken, savunma sanayi firmaları ve Ankara merkezli 
şirketler arasında da Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

İSO’nun 2019 yılına ilişkin hazırladığı Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre, Türk Silah-
lı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerimizin 
elektronik cihaz ve sistem ihtiyaçları için en önemli kay-
nak olan ASELSAN, 12.591.587.725 liralık üretimden 
satış (net) gerçekleştirdi.

Genel Listede 11’inci Sırada

Şirket, söz konusu satışı ile İSO 500 listesinde savunma 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında ilk sıraya 
yerleşirken, tüm sektörler bakımından 11’inci sırada yer 
aldı. Tüm sektörler itibarıyla Türkiye genelinde 2018’de 
15’inci sıradan kendisine yer bulan şirket, 2019’da ger-
çekleştirdiği atılımlar ile dört basamak yükselmiş oldu.

FAVÖK Birincisi, Net Kâr Üçüncüsü 

ASELSAN, açıkladığı 4.027.357.359 lira Faiz, Amortis-

man ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK/EBITDA) ile listede bi-
rinci sırada, 3.686.183.140 liralık Dönem Kârı ile listede 
üçüncü sırada yer aldı. ASELSAN kuvvetli faaliyet kârlı-
lığını dönem kârına yansıtma başarısıyla listede dikkat 
çekiyor.

Özkaynaklarda 4’üncü Sırada 

ASELSAN, 10.930.526.033 lira olarak açıkladığı Özkay-
nakları ile listede dördüncü sırada yer aldı. Kârlı büyü-
me trendiyle faaliyetlerine devam eden ASELSAN’ın bu 
büyümeyi finansal borçlar yerine özkaynaklarla finanse 
etmesi, kendisini diğer sanayi kuruluşlarından pozitif 
ayrıştırıyor.

Başkenti de Temsil Ediyor

ASELSAN, Ankara merkezli şirketler arasında da ilk sı-
rada yer aldı. Türkiye’nin lider savunma sanayi firması 
olarak ASELSAN; kritik teknolojik kabiliyetleri kendi 
mühendis kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürün-
lerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebi-
lir Ar-Ge’ye düzenli olarak yatırım yapmasıyla biliniyor. 
ASELSAN, yüzde 59’u mühendis 8 bini aşkın çalışanı ile 
Ankara’da üç yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

ASELSAN a Bülten4
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Dünyada da Yükseliyor

ASELSAN; Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Radar 
ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistem-
leri, Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, 
Komuta Kontrol Sistemleri, Deniz Sistemleri, Ulaşım 
Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Enerji ve Güç Yönetimi 
Sistemleri ve Sağlık Sistemleri gibi pek çok alanda tasa-
rım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve 
satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi 
çözümler sunuyor.  Giderek artan ihracatı ile ASELSAN; 
düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savun-
ma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor 
ve 2019 itibarıyla 52’nci sırada yer alıyor.

5AĞUSTOS 2020



ASELSAN a Bülten6

M60T TANK MODERNİZASYONU 
TAMAMLANDI

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde  
ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterin-
deki bütün M60T tanklarını modernize ederek 

M60TM konfigürasyonuna yükseltti. Cumhurbaşkan-
lığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,  
ASELSAN tesislerine gelerek modernize edilen tankı 
inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.  
İsmail Demir, Fırat Projesi kapsamında modernize edi-
len M60T tanklarına kazandırılan yeni teknoloji ve ka-
biliyetleri inceledi. Başkan Demir, ASELSAN’a yaptığı 
ziyarette, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve yetkililerden proje 

hakkında detaylı bilgi aldı. Demir, Fırat Projesi kapsa-
mında modernize edilen bir M60T tankına entegre edi-
len yeni teknoloji ve kabiliyetleri yerinde inceledi. 

Demir, “Bu tank dünyada çok az ülkenin başarabildiği 
bir tank haline gelmiş durumda. Bu, şu anlama da geli-
yor: Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir 
dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu 
tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en kabiliyetli 
tanklar sınıfına girmiş oluyor” şeklinde konuştu.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece bir taraf-
tan ALTAY tankımızın seri üretim çalışmaları sürer iken 
bu tanklarımız da modernize edilerek dünyada en  



7AĞUSTOS 2020

kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş olacak. Bu konuda 
emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Ve 
bu hızla inşallah çok daha iyi ürünler piyasaya sürme-
lerini, ordumuzun envanterine vermelerini bekliyoruz, 
hayırlı olsun diyoruz.”

FIRAT Projesi

Fırat Projesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bu-
lunan ana muharebe tanklarına ilave yetenekler kazan-
dırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı tarafından Mayıs 2017’de başlatıldı. Proje 
kapsamında M60T tankının modernizasyonu ASELSAN 
tarafından gerçekleştirildi. Envanterdeki tüm M60T 

tankları M60TM konfigürasyonuna yükseltildi. Söz ko-
nusu tank entegrasyon faaliyetleri sınır bölgelerimizde 
SSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN persone-
linin çabalarıyla gerçekleştirildi.

Proje Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları devam 
ederken ivedilikle hayata geçirildi ve modernize edilen 
tanklarımız ordumuzun kullanımına sunuldu. M60T mo-
dernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern 
tanklardan biri elde edildi. Tankların gerek yakın-orta 
mesafe atış kabiliyeti, gerek yakın-uzak mesafe beka ve 
savunma yetenekleri gerekse de tankın ve personelin 
idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı.
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ASELSAN DEVLER ARASINDA 
YÜKSELİYOR

ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde yer alan 
savunma şirketleri arasında birinci sırada…

Fortune Türkiye’nin 2008 yılından bu yana ger-
çekleştirdiği ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin lis-
telendiği Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 2019 so-
nuçları açıklandı. Listede yedi sıra yükselen ASELSAN, 
genel sıralamada 25’inci sırada yer aldı. ASELSAN, lis-
tede yer alan savunma şirketleri arasında birinciliğini 
devam ettirdi. 

Liste için belirlenen rakamlara göre ASELSAN’ın 2019 
yılında 13 milyar TL’yi aşan net satışları sıralamadaki 
yerini belirledi. Sıralamada ASELSAN’ın net satışlarının 
yanı sıra Faiz-Vergi Öncesi Kâr, Aktif Toplam, Öz Kaynak, 
Karlılık ve İhracat gibi kriterler yer aldı. 

Türkiye’nin Teknoloji Merkezi 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuru-
luşu olan ASELSAN, Askeri Haberleşme Sistemleri, Ra-
dar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistem-
leri, Seyrüsefer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah 
Sistemleri, Komuta-Kontrol-Haberleşme-Bilgisayar-İs-
tihbarat-Keşif ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz 
Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, 
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Sağlık Sistemlerinin tasarımı, 
geliştirilmesi, imalatı, sistem entegrasyonu, moderni-
zasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji 
merkezi olarak çalışıyor.
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ASELSAN, TSE COVID-19 GÜVENLİ 
ÜRETİM/GÜVENLİ HİZMET 

BELGELENDİRMESİNE HAK KAZANAN 
İLK SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETİ

2019 yılı sonunda Çin’de başladığı rapor edilen ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs 
(COVID-19) Salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafın-

dan “pandemi” ilan edildi. Söz konusu salgın ile tüm 
platformlarda güçlü bir şekilde mücadele eden Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE), sanayi işletmelerinin COVID-19 ile mücadelesin-
de rehber olacak nitelikte COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu hazırlandı. Kılavuz, sanayi 
kuruluşlarında esas olarak damlacık veya temas yoluy-
la bulaşan COVID-19’a yönelik; çalışanları, ziyaretçileri, 
tedarikçileri, bakım personelini vb. korumaya ve korun-
maya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesi-
ni ve kontrol tavsiyelerini içeriyor. 

TSE tarafından, kılavuzda yer alan şartları yerine geti-
ren firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına 
uygunluğunun belgelendirilmesi hedefleniyor. Bu kap-
samda belge sahibi olmak isteyen sanayi işletmelerin 
denetlenmesi ve denetimi geçen işletmelere uluslara-
rası bir kalite belgesi şeklinde COVID-19 Güvenli Üre-
tim/Güvenli Hizmet Belgeleri veriliyor. 

Bu kapsamda ASELSAN, TSE tarafından belirlenen tüm 
standartları yerine getirerek COVID-19 Güvenli Üretim/
Güvenli Hizmet Belgelendirmesine hak kazanan ilk sa-
vunma sanayii şirketi oldu. 
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ASELSAN’DAN YERLİ VE MİLLİ 
BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA VE 
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

ASELSAN, savunma sanayisine sağladığı öncü ve 
özgün katkıların yanında saha, kent ve kritik tesis 
güvenliği alanlarında da yerli çözümler sunan 

mevcut ürün ailelerine bir yenisini daha ekledi. Ürettiği 
IP kameralar, kayıt altyapıları, plaka tanıma sistemleri, 
video analiz cihazları ve ihlal tespit sistemleriyle sek-
törde öncülük eden ASELSAN, tesis güvenliği çözüm-
lerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için artık Biyo-
metrik Kimlik Doğrulama ve Geçiş Kontrol Sistemleri  
(BKDGKS) de üretecek.

Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji yaratma hedefi 
olan girişimci şirketleri destekleyerek güçlü bir ekosis-

tem oluşturma amacındaki ASELSAN ile güvenlik ve 
bilişim sektörünün yenilikçi firmalarından BKDGKS üre-
ticisi ONES Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında ürün or-
taklığı anlaşması imzalandı. ONES ile imzalanan anlaş-
ma kapsamında, firmanın BKDGKS ürünleri ASELSAN 
mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek ve yüz 
tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler 
ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazla-
rı üretilerek yeni güvenlik çözümleri oluşturulacak.

Ayrıca, BKDGKS cihazlarının geliştirilmesi ve bu alanda 
teknik yetkinlik aktarılması hususlarında iş birliğini sağ-
lamak üzere ASELSAN ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Gü-
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venliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile 
bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Yapılan iş birliği ile TÜBİTAK’ın hem yazılımını hem gü-
venlik donanımını ürettiği Kimlik Erişim Cihazı (KEC) ko-
nusunda atılım yapılması ve üretilecek yeni nesil KEC 
ile ülke çapında bütünleşik güvenlik uygulamalarına 
öncülük edilmesi planlanıyor. Böylelikle yeni nesil akıllı 
T.C. kimlik kartlarının daha kapsamlı bir şekilde kullanı-
labilmesi, elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde kimlik doğrulaması yapılması ve Güvenli Türkiye 
vizyonuna bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, biyometrik veri doğrulaması ve geçiş 
kontrolü uygulamalarının yaygınlaştırılarak Türkiye ge-
nelinde kullanılması planlanmakta olup, üretilen yerli 
cihazlar ve kurulan altyapı sayesinde biyometrik veriye 
çok hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Başta İçişleri Bakanlı-
ğı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kimlik kullanımının 
yaygın olduğu kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözüm-
ler yerli ve milli teknolojiyle karşılanır hale gelecek.
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DRONE TEKNOLOJİLERİNDE HIZ 
KESMİYORUZ 

ASELSAN ve ALTINAY firmasının hali hazırda bir-
likte ürettiği çok rotorlu insansız uçan sistemler 
Serçe I ve Serçe II’nin ulusal ve uluslararası pa-

zarda geliştirilmesi amacıyla DASAL Havacılık Teknoloji-
leri A.Ş., ASELSAN (% 40) ve ALTINAY (% 60) ortaklığın-
da faaliyete geçirildi.

DASAL ile ASELSAN iş birliğini daha yüksek seviyeye 
taşımak, mevcut ve muhtemel projeler için görüş alış-
verişinde bulunmak, yeni ihracat imkânlarını değerlen-
dirmek ve DASAL’ın ASELSAN içerisindeki bilinirliğini 
artırmak amacıyla iş birliği çalıştayı gerçekleştirildi. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, DASAL Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Emin İlkmen, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 

Dr. Turan Erol başta olmak üzere ASELSAN ve DASAL’ın 
üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 
çalıştayda, insansız hava araçları ve drone sistemlerinin 
geleceğin önemli bir teknoloji ve savunma alanı oluştu-
racağı vurgusu yapıldı. 

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalış-
taya telefon bağlantısı ile katılarak yeni faaliyete geçi-
rilen iştiraklerden DASAL’a başarılar diledi ve DASAL’ın 
savunma sanayii için ortaya koyacağı çözümlere olan 
yakın dönem beklentilerini belirtti.  

Çok rotorlu insansız hava araçları ve otonom teknolo-
jileri, gerek sivil gerek askeri uygulamalar kapsamında 
gün geçtikçe yaygınlaşırken, ihtiyaçlara özgün çözüm-
ler üretebilecek, esnek, dinamik ve teknolojiye hakim 



13AĞUSTOS 2020

bir yapı olarak kurulan DASAL’ın önümüzdeki dönemde 
global bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmesi planla-
nıyor.

Toplantıda ASELSAN ile ALTINAY’ın kuruluşundan itiba-
ren milli teknolojiye adanmış yetkin ve çevik ekiplerinin 
sinerjisiyle vücut bulan yeni iştirak DASAL’dan beklenti-
lerin büyük olduğu dile getirildi. ALTINAY ve ASELSAN 
arasında on yılı aşkın süredir devam eden başarılı ortak 
çalışmaların birçok zorlu teknik sınavdan geçtiği, önü-
müzdeki dönemde yakın bir iş birliği içerisinde, tekno-
lojik derinleşme konusunda örnek bir iştirak şirketinin 

ülkemize kazandırılmış olmasının gururunun yaşandığı 
vurgulandı.

Çalıştay, drone sistemlerine ilişkin teknolojik altya-
pı ve çözümler ile ihracat imkânlarının görüşüldüğü,  
ASELSAN ve DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. katılım-
cıları arasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile 
son buldu.
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SST SEKTÖR BAŞKANLIĞI AQAP2110 VE 
AQAP2210 ARA TETKİKLERİ

Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkan-
lığı, belge devamlılığını sürdürdüğü AQAP 2110 
Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite 

Güvence Gerekleri ile AQAP 2210 NATO İlave Yazılım 
Kalite Güvence Gerekleri standartlarının ara tetkikini de 
başarıyla tamamladı. 

Üç denetçi ile gerçekleştirilen ve Kalite Yönetim Direk-
törü Alp Korkmaz, direktörlük personeli ve ilgili SST 
üretim personelinin katılım sağladığı tetkik sonucunda 
belge devamlılığının uygun olduğu tetkik ekibi tarafın-
dan bildirildi. 
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ASİL DERNEĞİ 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Kurulduğundan beri ASELSAN’ın güven elini ülke-
mizin dört bir tarafına ulaştırmak için canla başla 
çalışan ASİL Derneği, bağışçılarının desteği ve 

gönüllülerinin emekleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olmaya devam ediyor.

Çocuklarımızın bayram sevincine destek olmak amacıy-
la başlattığımız “Her Çocuk Bayramlık İster” kampan-
yamızla 2.000 çocuğumuzun yüzünü güldürdük, heye-
canlarına ortak olduk. Kıyafet ve ayakkabıdan oluşan 
bayramlıklarını alan çocuklarımızın yüzlerindeki mutlu-
luk görülmeye değerdi.

Sertifikalı Bağışlar

Yürüttüğü kampanyalarda toplumu ve çevreyi odağına 
alan ASİL Derneği’nin emeklerine sevdiklerinizi ortak 
edebilir; dilerseniz onların adına bağışta bulunarak en 
anlamlı hediyeyi onlara siz verebilirsiniz. Tek yapmanız 
gereken sevdikleriniz adına aşağıdaki projelerimize ba-
ğışta bulunmak:

• Depremde yıkılan okulu yeniden yapıyoruz
• Bilimsel Projeler Malzeme Desteği Bekliyor
• Patilere Destek

15AĞUSTOS 2020
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Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ile ASELSAN arasında yürütülmekte olan Dost Düşman 
Tanıma Tanıtma Sistemleri (IFF MOD-5) Projesi kapsa-
mında tedarik edilen Milli IFF Kısa/Orta (K/O) Menzilli 
Sorgulayıcı Cihazlarının, KMS ATILGAN/ZIPKIN Plat-
formlarına entegrasyon çalışmaları, ASELSAN tarafın-
dan yürütülüyor. Entegrasyon faaliyetleri kapsamında 
bir adet ATILGAN ve bir adet ZIPKIN Sisteminin yer ve 
uçuş testleri Konya’da gerçekleştirildi.

Yer testleri 1-3 Temmuz tarihlerinde Konya Hava Sa-
vunma Okulunda ilgili askeri personelin katılımıyla icra 
edildi. Yer testlerinde ASELSAN tarafından geliştirilen 
Milli IFF Sorgulayıcı Mobil Test İstasyonu kullanılarak 

başta MOD-4 ve MOD-5 olmak üzere, tüm MOD’larda 
testler başarıyla tamamlandı. 

Uçuş Testleri 08-09 Temmuz tarihlerinde Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı, Hava Savunma Okulu ve Kara Hava-
cılık Komutanlığının  katılımıyla Konya Hava Savunma 
Okulunda icra edildi. Uçuş testlerinde, sözleşme kap-
samında ASELSAN tarafından Milli IFF Cevaplayıcı 
Entegrasyonu tamamlanmış Sikorsky S70 Helikopteri 
kullanıldı ve başta MOD-4 ve MOD-5 olmak üzere bü-
tün MOD’larda testler başarıyla tamamlandı. Sözleşme 
kapsamındaki tüm Milli IFF K/O Menzilli Sorgulayıcı tes-
limatları tamamlanarak, ATILGAN ve ZIPKIN platformları 
seri kurulum bütünleştirme faaliyetleri devam ediyor.

MİLLİ IFF MOD-5 SİSTEMLERİ KMS 
PLATFORMLARINDA

ASELSAN a Bülten16
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TÜRK HAVA SAHASININ HÂKİMİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının hava komuta kont-
rol alanındaki ihtiyaçlarının yerli ve milli imkân-
larla karşılanması amacıyla ASELSAN ve Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe 
giren protokol kapsamında Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı 
Hava Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç ve ASELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval’ın katılımıyla  
HAKİM Projesi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi, ülkemizde milli 
imkanlarla geliştirilen ilk hava komuta kontrol sistemi 
olacak. Bu sayede Türkiye kendi hava komuta kontrol 
sistemini geliştiren sayılı ülkeler arasına girecek.

HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi ile birlikte Türk 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan stra-
tejik, operatif ve taktik seviyelerdeki tüm komuta kontrol 
merkezleri arasında bütün planlama ve cari durum iş-
lemleri için tam entegrasyonu sağlayacak, ülkenin hava 

savunmasını tek bir sistem üzerinden kontrol edebile-
cek yeteneğe kavuşacak. HAKİM Hava Komuta Kontrol 
Sistemi NATO ile tam entegrasyon sağlarken, tüm çok 
uluslu çalışabilirlik ihtiyaçlarına da çözüm sunacak.
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KASUMSİS X-BANT UYDU HABERLEŞME 
SİSTEMİ TESLİMATI

Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere 
Sistemi (KASUMSİS) Temini Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen X-Bant uydu haberleşme sistemi 

teslimatları devam ediyor. 

Uydu haberleşme sisteminin entegre edildiği sekizinci 
gemi olan TCG İMBAT üzerinde kabul işlemleri Temmuz 
ayı içerisinde başarılı bir şekilde tamamlandı. 

Pandemi sebebiyle tüm ASELSAN ekibine Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı Aksaz Tersanesi Komutanlığına giriş 

yapmadan önce Covid Testi uygulandı. Testlerin sonuç-
ları alınana kadar tersane içerisinde izole bir şekilde üç 
gün beklendi ve testlerin negatif sonuçları alındıktan 
sonra TCG İMBAT üzerinde çalışmalara başlandı. Tu-
lumlar, gözlükler ve eldivenler giyilerek kabul faaliyet-
leri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 

 Yapılan kabul ile birlikte TCG İMBAT uydu kapsama ala-
nı içerisindeki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesinti-
siz ve güvenli haberleşme yeteneğine sahip oldu.
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ASELSAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve 
Haberleşme Daire Başkanlığı arasında 22 ilde kurulu bulu-
nan DMR Sayısal Telsiz Sistemi için bakım onarım sözleşmesi 

imzalandı. Sözleşmeye göre, ASELSAN altı ay süreyle, sistem altya-
pısı, operatör konsolları ve sistemde kullanılan telsizlere bakım ona-
rım hizmeti verecek.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
DMR SAYISAL TELSİZ SİSTEMİ 
BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI



ASELSAN a Bülten20

ASELSAN’IN RAYLI SİSTEM 
ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımla-
rı Genel Müdürü (AYGM) Dr. Yalçın Eyigün ve 
beraberindeki heyet, Raylı Sistemler alanında  

ASELSAN çözümlerini incelemek amacıyla Macunköy 
yerleşkesine ziyarette bulundu.

Ziyarette, Raylı Sistemler Program Müdürlüğü olarak 
yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve potansiyel projelere 
dair detaylı bilgi paylaşımı yapıldı. Dr. Yalçın Eyigün ve 
beraberindeki heyete, Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Oto-
masyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığı 
Güç Elektroniği Test Merkezi (AGETEM), 1 MVA Kate-
ner Hattı Simülatör Altyapısı tanıtıldı. Milli Tren Projesi 
kapsamında geliştirilen CESUR ve Tren Kontrol Yönetim 
Sistemlerinde yürütülen testler hakkında detaylı bilgiler 
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verildi. Ayrıca, ERTMS/ETCS Araç Üstü Tren Koruma Sis-
temi Projesi kapsamında geliştirilen Otomatik Tren Ko-
ruma Sistemi Yazılımı ve ERTMS Araç Üstü Test Altyapısı 
hakkında bilgiler aktarıldı. 

Ziyaret kapsamında ASELSAN tarafından modernize 
edilen Bombardier marka Ankara Metrosu araçları tanı-
tıldı ve ASELSAN’ın raylı sistemlerdeki modernizasyon 
yetkinlikleri heyete sunuldu.
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METRO İSTANBUL ASELSAN’IN RAYLI 
SİSTEM ÇÖZÜMLERİNİ İNCELEDİ

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü 
Özgür Soy ve Metro İstanbul Kontrol Müşavirlik 
Hizmetleri Müdürü Fatih Gültekin, raylı sistemler 

alanında ASELSAN çözümlerini incelemek amacıyla bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Raylı Sistemler Program Müdürlüğü olarak 
yürütülen çalışmalar, Metro İstanbul A.Ş ile yürütülen 
M1 Metro Hattı CBTC Sinyalizasyon Projesinde gelinen 
aşamalar, Şubat 2020 tarihinde imzalanan Gayrettepe- 
İstanbul Havalimanı Metro Hattı Sinyalizasyon Projesi 
kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. 

Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri 
(UGES) Sektör Başkanlığı ASELSAN Güç Elektroniği Test 
Merkezi (AGETEM) tanıtılarak, Milli Elektrikli Tren Cer 
Zinciri Geliştirilmesi Projesi kapsamında üretilen çekiş 
sistemleri üzerinde yapılan testler hakkında bilgiler ve-
rildi. Ayrıca, ERTMS/ETCS Araç Üstü Tren Koruma Siste-
mi Projesi kapsamında geliştirilen ERTMS/ETCS Seviye 2 
Araçüstü Otomatik Tren Koruma (ATP) Sistemi ve ERTMS 
Araç Üstü Test Altyapısı hakkında bilgi aktarıldı. 
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ASELSAN YETENEK YÖNETİMİ MODELİ 
İLE GELİŞİME ODAKLANIYOR

Yetenek yönetimi süreci kurum stratejilerini de göz 
önünde bulundurarak insan kaynağını önceden 
planlamak ve organizasyonu geleceğe hazırla-

mak amacıyla yapılan planlamaları kapsar. Bu süreç, 
kurumun mevcut durumda ve gelecekte ihtiyaç duydu-
ğu iş gücü yetkinliklerinin belirlenmesi, bu doğrultuda 
iş gücü planlaması yapılması ve bu yetkinliklere sahip 
olma potansiyeline sahip insan kaynağının geliştirilmesi 
ile yürütülür. Sürecin bir önemli adımı da şirketlerin ih-
tiyaç duyduğu kritik pozisyonların belirlenmesi ve bun-
ların yedeklenmesidir. ASELSAN’da yetenek yönetimi 
modeli ile hedeflenen tüm çalışanlarımız için bireysel 
kariyer gelişimi planlaması yapılarak onları gelecekte 
alacakları görevlere hazırlamaktır.

ASELSAN’da yetenek yönetimi süreçlerinin kurgulan-
ması amacıyla genç çalışanlarımız ve yöneticilerimizle 
ayrı ayrı çalışma grupları oluşturularak dünyadaki en 
iyi uygulamalar incelendi. Farklı firmaların deneyimleri 
paylaşılarak şirketimiz için en uygun yetenek yönetimi 

yaklaşımı kurgulandı. Ortaya çıkan yetenek yönetimi 
modeli üst yönetim onayı alındıktan sonra tüm direk-
törlerimize sunuldu. Yetenek yönetimi çalışmalarının 
Ağustos ve Eylül aylarında İnsan Kaynakları Direktör-
lüğü koordinasyonunda tüm müdürlerle yapılacak gö-
rüşmeler ile sonuçlandırılması hedefleniyor. 2021 ve 
sonrasındaki yıllarda ise çalışmaların yılın ilk yarısında 
tamamlanması planlanıyor. ASELSAN’da uçtan uca ye-
tenek yönetimi ile mükemmel aday ve çalışan deneyimi 
sağlamanın hedeflendiği yaklaşım, çalışanlarımızın kari-
yer gelişimlerinin sağlanmasında ve gelecekte alacakla-
rı görevlere hazırlanmalarında önemli bir adım olacak.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 
yayımlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güven-
liği Genelgesi, bu genelge ile beraber hazırlanan 

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Türk Silahlı Kuvvet-
leri Yönergeleri, NATO Cyber Defence Policy ve ENISA 
Cyber Security Act gibi milli ve uluslararası genelge ve 
prosedürler, sistem güvenliğinin geliştirilecek sistemle-
rin vazgeçilmez bir parçası olmasını ve sistemlerin siber 
olgunluk seviyesinin yüksek olmasını gerekli kılıyor.

6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen icra kurulu top-
lantısında ASELSAN Sistemleri ve Yetenek Paketleri Si-
ber Tehdit Durum Değerlendirmesi başlıklı sunum ile  
ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin siber ol-
gunluk seviyesi aktarıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ha-
luk Görgün’ün talimatı ve ilgili icra kurulu kararı doğ-
rultusunda ASELSAN Siber Güvenlik Birimi (ASGB), 
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) 
Kripto ve Bilgi Teknolojileri Prog-
ram Direktörlüğü altında ku-
ruldu. ASGB, ASELSAN 
tarafından geliştirilen 
sistemlerin siber gü-
venlik bakış açısı ile 
tasarlanması, geliş-
tirilmesi, test edil-
mesi, yönetilmesi 

faaliyetlerini kapsayan, sistem mühendisliğinin özel ve 
multi disipliner bir dalı olan Sistem Güvenlik Mühendis-
liği süreçlerini oluşturmak, Sektör Başkanlıkları altında-
ki siber güvenlik faaliyetlerini koordine etmek ve yönet-
mek üzere çalışmalarına başladı.

ASGB, ilk aşamada Sektör Başkanlıklarının 
görevlendirdikleri temsilciler ile sistem güvenlik 
mühendisliği süreçlerini oluşturacak. ASELSAN sistem 
güvenlik mühendisliği sürecinin tamamlanması 
ile birlikte ASELSAN siber olgunluk seviyesi, The 
Systems Security Engineering Capability Model 
(SSE-CMM)’e göre seviye 1’e yükseltilecek. ASGB’nin 
yürüteceği faaliyetler ile ASELSAN siber olgunluk 
seviyesi aşamalı olarak seviye 5’e yükseltilecek. Ayrıca, 
ASGB sistemlerin tehdit modellerinin oluşturulması, 
güvenli yazılım geliştirme altyapısının kurulması ve 
kültürünün yaygınlaştırılması, sistem güvenlik testleri 

gibi faaliyetleri yerine getirirken; ASELSAN 
içerisinde bir siber güvenlik kültürünün 

oluşması, yetkin ve uzman insan 
kaynağının kurum bünyesine 

kazandırılmasına katkıda 
bulunacak.

ASELSAN SİBER GÜVENLİK BİRİMİ 
KURULDU
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BYD SİBER GÜVENLİK OPERASYON 
MERKEZİ AÇILIŞI YAPILDI
Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı Bilgi Yö-
netimi Direktörlüğü (BYD) bünyesinde faaliyetine baş-
layan BYD Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC - 
Security Operations Center)  açılışı 1 Temmuz 2020’de 
Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr.  
Hakan Karataş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BYD BT Bilgi Güvenliği, Risk ve Uyum Müdürlüğü 
(BGRUM) bünyesinde oluşturulan Siber Güvenlik Ope-
rasyon Merkezi ile siber güvenlik izleme, müdahale ve 
iyileştirme çalışmaları tek çatıda bütünleşti. İnsan, süreç 
ve teknoloji eksenlerinde güvenlik kontrollerinin sürekli 
olarak iyileştirilmesine yönelik olarak bu merkezde BT 
uygulama ve sistemleri üzerinde güvenlik testleri ile 
tehdit istihbaratına dayalı düzenli sızma testleri gerçek-
leştirilmeye başlandı. Merkez ayrıca BYD genelinde kır-
mızı takım / mavi takım faaliyetleri ile siber güvenliğin 
fiili ve önleyici olarak ele alınmasını sağlıyor.

Açılışta, BYD Direktörü Yıldırım Azizoğlu ve BGRUM 
Müdürü Yusuf İnce tarafından BYD bilgi güvenliği ge-
nel yaklaşımları ile merkezin faaliyetleri, kabiliyetleri ve 
yol haritası konusunda ayrıntılı bilgiler sunuldu. Kurum-
sal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan  

Karataş, siber güvenliğin dünya standartlarında etkin ve 
odaklı bir şekilde yönetiminin ASELSAN açısından de-
ğerini vurgulayarak, özetle yetkin ve uzmanlaşmış insan 
kaynağının bu çerçevede oluşturulmasının ve kurum 
geneline bunun yansıtılmasının önemini ifade etti. 
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SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİ, TR 
EĞİTİM VE TEKNOLOJİ İLE ASELSAN 
BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

ASELSAN’daki Yapıştırma Özel Prosesi kapsamın-
daki iyileştirme çalışmaları, kurulan Süreç İyileş-
tirme Ekibi tarafından belirlenen kilometre taşları 

kapsamında devam ediyor.

Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş 
ve Savunma Sanayii Akademi Genel Sekreteri Serkan 
Taşkın, ile TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü 
Çağlar Demirkan, ASELSAN Akyurt Tesisini ziyaret etti. 
Heyet,  iyileştirme ekibi ile birlikte üretim hattındaki kart 
takımlarında yapıştırma sürecini yönergeler ve uygula-
ma üzerinden değerlendirdi. Heyet, çalışmanın ardın-
dan Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) 
Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sezai  
Elagöz’e ziyarette bulundu.

Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji 
A.Ş.’nin vereceği danışmanlık desteği ve iyileştirme eki-
bine katılmalarıyla birlikte kritik yapıştırıcıların millileştiril-
mesi çalışmalarının da başlatılmasına karar verildi. 

MGEO ve Savunma Sanayii Akademi ile ortak yürütülen 
bu iyileştirme çalışması sonunda ASELSAN ile birlikte 
diğer savunma sanayi firmalarına da katma değer geti-

recek bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olunması 
hedefleniyor.
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TÜRKSAT A.Ş. ZİYARETİ

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Genç-
can, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen’e zi-

yarette bulundu. Ziyarette, hali hazırda gündemde olan 

Uydu Modem-Hub Projesi hakkında görüşme yapılarak, 
bunun gibi diğer TÜRKSAT uydu haberleşme projele-
rinde birlikte çalışma imkânlarının değerlendirilmesi 
konusunda mutabık kalındı.

ASFAT A.Ş. 
ZİYARETİ

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tunçay, Savun-
ma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve 

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval’ı ziyaret etti. 

Ziyarette, SST Sektör Başkanlığı ile ASFAT A.Ş.’nin birlik-
te yürüttüğü projelerin durumları değerlendirildi. Top-
lantıda ASFAT A.Ş. ve SST Sektörü arasındaki çalışma 
alanlarını artırmak için olası birlikte çalışma konularında 
görüş alışverişinde bulunuldu.
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2020 YILI YAZ STAJI BAŞLADI

Uzun vadeli insan gücü yetiştirme amacına hizmet 
eden staj programları İnsan Kaynakları Direktör-
lüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsam-

da, her yıl Haziran-Eylül ayları arasında, 900 ila 1.000 
yükseköğretim öğrencisi ASELSAN’da yaz stajı yapıyor. 
Staj süresince öğrenciler ilgili bölümler tarafından göz-
lemlenerek, gelecekte olası çalışan olarak değerlendiri-
liyor. Staj programları ile öğrencilerin öğrenim hayatla-
rında edindikleri teorik bilgileri pekiştirmeleri ve teorik 
olarak edindikleri bilgilerin savunma sanayinde uygula-
ma alanlarını görmeleri amaçlanıyor. 

2020 yılında, 163 üniversiteden 6.500’den fazla öğ-
rencinin başvuruda bulunduğu staj süreci kapsamın-
da, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülen 

başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından, 63 farklı 
üniversiteden, 20 ayrı mühendislik alanından, 747 öğ-
renciye staj imkânı sağlandı. Stajlar Haziran, Temmuz 
ve Ağustos aylarında üç dönem halinde yaptırılacak. 
Haziran ve Temmuz döneminde staja başlayan öğ-
renciler; İş Sağlığı ve Güvenliği, Oryantasyon ve Bilgi 
Güvenliği ve Elektrostatik Deşarj eğitimleri dijital or-
tamda a BİL-GE platformu üzerinden aldı. Eğitimlerini 
tamamlayan öğrenciler staj yapacakları bölümlere yön-
lendirildi. ASELSAN’da edineceği beceriler ve öğrene-
ceği bilgiler stajyer için önemli gelişim fırsatlarıdır. Bu 
fırsatları değerlendiren stajyer öğrenciler gelecekte 
ASELSAN ailesine katılma olanağına sahip olabilmekte,  
ASELSAN’lı olma ayrıcalığını yaşayabilmektedirler.
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ASELSAN, EUROASIASPI 2020 
PROGRAM KOMİTESİNDE TEMSİL 
EDİLİYOR

ASELSAN Radar ve Elektronik Harp Sistemleri  
(REHİS) Program ve Tasarım Kalite Yönetim Mü-
dürlüğünden İlgi Keskin Kaynak, Uluslararası 

EuroAsiaSPI 2020 Konferansı için program komitesi 
üyesi olarak seçildi. 

EuroAsiaSPI, 1994 yılından beri her yıl sistem, yazılım 
ve servis süreç iyileştirme ve yenilikçilik alanlarında 

endüstri ve akademiden birçok profesyoneli bir araya 
getirerek dünyadaki akademik ve endüstriyel gelişme-
leri takip etmeyi ve paylaşımları arttırmayı hedefleyen 
bir platformdur. EuroAsiaSPI için kabul edilen makale-
ler Springer’da yayımlanıyor. Seçilen on makale Wiley 
Journal of Software: Evolution and Process Series tara-
fından yayımlanıyor.
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ASELSAN PATENT VE FAYDALI MODEL 
TEŞVİK ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

ASELSAN’da her sene belirli periyotlarla yapılan 
patent ve faydalı model başvuruları için teşvik 
ödülleri uygulaması devam ediyor. 01.01.2020-

31.05.2020 tarihleri arasında patent ve faydalı model 
başvurusu yapmış buluşçu personellerimiz için patent 
ve faydalı model teşvik ödülleri dağıtımı Haziran ayı 
maaş ödemeleri ile birlikte gerçekleştirildi. 

08.05.2020 tarihinde yürürlüğe giren ASI-00-048 sayılı 
ASELSAN Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İzleci ve Genel 
Müdür oluru doğrultusunda teşvik ödemeleri aşağıdaki 
şekilde gerçekleşti:

• Başvurusu yapılan patent ve faydalı model başına 
bir asgari ücret tutarında,

• 29.09.2017 tarihinden önce başvurusu yapılan ve 
ödeme döneminde tescil olan patentler için 1.2 as-
gari ücret tutarında (eski uygulamalar ile uyumluluk 
açısından)

teşvik ödülü veriliyor. 

Bu kapsamda, 01.01.2020-31.05.2020 tarihleri arasın-
da başvurusu yapılan 22 patent ve üç faydalı model için 
teşvik ödülleri sahiplerini buldu. 

Bu çerçevede, patent ve faydalı model teşvik ödülü alan 
personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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AS9100 ARA TETKİKİ

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sek-
tör Başkanlığı; 2019 yılında almaya hak kazandı-
ğı AS9100D Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi 

Organizasyonları için Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri 
belgesinin devamlılığını sağladı. 

Uluslararası akredite belgelendirme kuruluşu tara-
fından iki denetçi ile gerçekleştirilen tetkikin kapanış 
toplantısında, belge devamlılığının uygun olduğu dış 

tetkik ekibi tarafından beyan edildi. SST üst yöneti-
mi adına Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı  
Mustafa Kaval tetkike katılım sağlayarak liderlik taahhü-
dünü tetkik ekibi ile paylaştı. SST Kalite Yönetim Direk-
törü Alp Korkmaz ve direktörlük personeli denetimin 
tamamına katılım sağlarken, diğer SST yönetici ve per-
soneli standardın ilgili maddeleri çerçevesinde tetkik 
sürecine destek verdi.
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BÜYÜK DEMİRKAZIK ZİRVE TIRMANIŞI
Büyük Demirkazık dağı, Türkiye’nin Alpleri olarak tanım-
lanan, 80’den fazla farklı zirvesi olan Niğde Aladağların 
teknik açıdan en zor dağı, yerli ve yabancı dağcılar tara-
fından ulaşılması en çok istenen 3.756m rakımlı dağıdır. 

Büyük Demirkazık dağına 12 saat kaya tırmanışı, 5 ip 
boyu iniş içeren, 6 saatlik inişle birlikte toplam 18 saatlik 

faaliyeti, Bilgi Yönetimini Direktörlüğü personeli Murat 
Lokmanoğlu tarafından başarı ile tamamlandı.

Büyük Demirkazık dağı zirvesinden güneydoğu yönü-
ne baktığımızda, zirvelerle dolu harika bir manzara bizi 
karşılıyor.
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SERÇE YANGINA KARŞI 

Tarihi Gelibolu Yarımadası Eceabat ilçesi yakınla-
rında çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri 
kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığınca böl-

gede yangına yönelik havadan keşif yapılması maksadı 
ile SERÇE Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi talep 
edildi.

Bu doğrultuda, ASELSAN tarafından geliştirilen yeni tip 
SERÇE Sistemleri bölgeye ivedilikle sevk edildi.  SERÇE 
Sistemi, özellikle gece karanlık ortamda termal kame-
ralarla toprak altında kalan çıplak gözle görülemeyen 

yüksek ısıları tespit edip söndürme faaliyetlerine destek 
oldu.

ASELSAN SERÇE Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Siste-
mi kullanımı beğeni ile karşılanmış olup, Bakanlık yetki-
lileri ile olası orman yangınlarına müdahale aracı olarak 
SERÇE Sistemine entegre edilebilecek teknolojiler üze-
rine görüşüldü. Bakanlık alt yapısına entegre edilecek 
SERÇE Sistemleri ile söndürme ekiplerine anlık veri ak-
tarımını sağlayacak çözümler üzerine çalışılması yönün-
de mutabık kalındı.
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