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D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

ASELSAN, Dünyanın İlk  
50 Şirketi arasına girdi.

ASELSAN, kurulduğu günden beri hiçbir zaman kolay yolu 
seçmedi. Zoru başardı, imkânsızı da yapmak için çalıştı. Dün-
yanın ilk 50 şirketi arasında yer alma hedefimizi ilk söyledi-
ğimizde uzun bir yolumuz var gibi görünüyordu. Ar-Ge ve 
invasyona verilen önem, çalışanlarımızın özverili çabaları ve 
ASELSAN ürünlerinden duyulan yüksek memnuniyet ile dile 
getirildiğinde zor gibi görünen bir hedefi artık başardık. 

Bu hedefi tutturduğumuza göre önümüzde yeni hedefler var. 
Çok daha yüksek, ülkemiz ve milletimiz için gurur kaynağı 
olacak hedefler…

ASELSAN, Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi (Defen-
se News Top 100) listesine ilk kez 2008 yılında 97’nci sıradan 
girmişti. Listede yer aldığı ilk yıldan itibaren hedefini ilk 50 şir-
ket arasında yer almak olarak koyan ASELSAN, bu yıl listede 
48’inci sıraya çıktı. Bu yolda ASELSAN’a destek veren başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üze-
re devletimizin tüm yetkililerine teşekkür ederiz. 

Savunma Sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacı ile ku-
rulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) 
başarısı 2020 yılında da devam ederek her iki alanda da 
en düşük yüzdelik dilim önemli bir artış gösterdi. ASELSAN 
MTAL’nin ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 
0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33’lük
yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti.

ASELSAN, Capital500 listesinde 2019 yılında 13 Milyar TL’yi 
aşan cirosuyla 35’inci sırada yer aldı. Bir önceki yıl 42’nci sı-
rada olan ASELSAN, listede 7 basamak birden yükseldi. 
ASELSAN, savunma şirketleri arasındaki liderliğini korudu.  
Kuvvetli faaliyet kârlılığı ve düşük borçluluk oranlarına dayalı 
istikrarlı büyüme modeliyle listedeki pek çok sanayi şirketin-
den ayrışan ASELSAN Capital500 listesinin en çok kâr eden 
şirketleri arasında 4’üncü sırada yer aldı. ASELSAN 10 Milyar 
TL eşiğini en hızlı geçen şirketler listesinde ise 1’inci sırada 
yer aldı.

ASELSAN, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 4 sıra çı-
karak 11’inciliğe yükselmişti. ASELSAN, en yüksek FAVÖK’e 
(EBITDA) sahip şirket olurken, savunma sanayi firmaları ve 
Ankara merkezli şirketler arasında da Türkiye’de ilk sırada yer 
aldı. ASELSAN, Fortune 500 Türkiye Araştırmasında da 2019 
yılı cirosuyla yedi sıra yükselerek 25’inci olmuştu. ASELSAN, 
listede yer alan savunma şirketleri arasında birinciliğini de-
vam ettirdi. 

HEDEFLERİMİZİ 
YENİLİYORUZ

ASELSAN’ın 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. 
ASELSAN, 1,8 Milyar TL ile tüm zamanların en yüksek ilk ya-
rıyıl kârına ulaştı. Şirketin cirosu %13 oranında büyüyerek 5,2 
Milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılını kuvvetli kârlılık gös-
tergeleriyle kapatan ASELSAN; 2020 yılının ilk altı aylık döne-
minde de kârlılık göstergelerindeki pozitif ivmesini sürdürdü. 
Şirketin brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre %38 sevi-
yesinde arttı.

Ağustos ayı içinde ASELSAN ile ilgili sizlerle paylaşmaktan 
gurur duyacağımız pek çok haberimiz oldu. Bu haberleri bül-
tenimizde okuyabilirsiniz. Bugüne gelmemizde büyük-küçük 
emeği geçen herkese ASELSAN ailesi adına teşekkür ediyo-
rum. Keyifli okumalar…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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ASELSAN İLK 50’DE

ASELSAN, Amerika Birleşik Devletleri merkezli 
askeri yayıncılık kuruluşu Defense News der-
gisi tarafından yayınlanan listede her yıl daha 

yukarıda yer alıyor. Başarı grafiğini giderek yüksel-
ten ASELSAN, geçtiğimiz yıl 52’nci sırada yer alıyor-
du. ASELSAN, 2,2 milyar Dolar’a yaklaşan savunma 
cirosu ile 4 basamak yükselerek 48’inci sırada yer 
aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuru-
luşu olan ASELSAN, Dünyanın ilk 100 savunma sanayii 

şirketi (Defense News Top 100) listesine ilk kez 2008 yı-
lında 97’nci sıradan girmişti. Listede yer aldığı ilk yıldan 
itibaren hedefini ilk 50 şirket arasında yer almak olarak 
koyan ASELSAN, bu yıl listede 48’inci sıraya çıktı. 
 
Devletimizin desteğini her zaman hissettik

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, listede üst sıralarda yer almak-
tan mutlu olduklarını ancak hedeflerinin çok daha yu-
karısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görgün, “ASELSAN 
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ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam 
ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke si-
lahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde 
karşılamak için gece-gündüz çalışmaya devam edece-
ğiz. Bunun karşılığında ilerleyen yıllarda bu listede daha 
da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum. 
Devletimizin desteğini her zaman ve her yerde yanımız-
da hissettik.  Bu yolda ASELSAN’a destek veren başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere devletimizin tüm yetkililerine teşekkür ederiz” 
dedi. 

Dünya çapında kabul gören bir liste

Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yı-
lın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan 
‘’Defense News Top 100’’ dünyanın en prestijli savunma 
sanayi listesi olarak kabul ediliyor. Türk Ordusu ve gü-
venlik güçlerinin elektronik cihaz ve sistem alanında en 
önemli kaynağı olan ASELSAN, listede daha yukarıda 
yer almak için çalışmalarına devam ediyor.
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GENÇLER “ASELSAN” DEDİ
ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, 0,33’LÜK YÜZDELİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALDI

Savunma Sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek 
amacı ile kurulan ASELSAN MTAL’nin başarısı 
2020 yılında da devam ederek her iki alanda 

da en düşük yüzdelik dilim önemli bir artış gösterdi.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) 
ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 0,46’lık 
yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33’lük 
yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında sa-
vunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 
imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mes-
leki ve teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında kurulmuştu.  
ASELSAN MTAL ile ilk defa bir mesleki ve teknik Anado-
lu Lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girmişti. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN lisesine olan ilginin 
her geçen yıl daha da arttığını belirterek, “Biz öğrenci-
lerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye’nin ge-
leceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda 
fırsat veriyoruz. ASELSAN MTAL ile Türkiye için önemli 
olan savunma sanayiine uygun belli bir kültür ve değer 
paylaşan, birlikte başarma duygusuna sahip elemanları 
da yetiştirmeye çalışacağız. ASELSAN lisesinin hayata 
geçmesinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eği-
tim Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve 

emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz” dedi. 

ASELSAN Liseli gençler ilk yıldan itibaren bilim ve spor-
da kendini göstermeye başladı. ASELSAN MTAL’nin iki 
öğrencisi 7 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 5. Ulu-
sal TALES Matematik Uygulamaları yarışmasına katıla-
rak finale davet edilmeye hak kazandı. Bir öğrenci de 
Ankara Okul Sporları Eskrim Genç Erkekler Flöre müsa-
bakasında üçüncü olarak bronz madalya aldı. Ardından 
Bulgaristan’da yapılan Sofia Cup Fencing Tournament 
U17 Erkekler Flore eskrim müsabakalarında ikinci ola-
rak gümüş madalyayı ülkemize getirdi. 

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Savunma 
Elektronik Sistemleri” ve “Savunma Mekanik Sistemleri” 
olmak üzere iki dalda, 5 yıllık, seçkin bir eğitim içeriğine 
sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sana-
yi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak 
geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN 
eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı, okul 
öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da 
yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. 
Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atöl-
ye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine 
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim 
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Bakanlığının ortak iradesinde gerçekleşecek.

Yükseköğrenime de destek olunacak

Alan mezunlarının ASELSAN’da istihdamlarına öncelik 
sağlanması, mezunlarından uygun bulunanlara araş-
tırma üniversitelerinin ASELSAN’ın ilgi alanına giren 
mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde 
yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi husus-
lar önümüzdeki dönem için planlanıyor. 

İngilizce eğitime ağırlık veriliyor

Öğrencilerin günümüz teknolojilerini tanıması ve takip 
edebilmesi için de robot ve mobil programlama gibi 
alanlarda tasarım ve proje tabanlı eğitim imkanı da 
okulun eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler okul 
içi ve ulusal matematik yarışmaları için teşvik ediliyor. 
Yine okul bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarı ve 
kütüphane de öğrenciler için araştırma imkanı sunuyor. 
Öğrencilerin dünya ile entegre bir vizyona sahip olabil-

meleri için hazırlık sınıfında haftada 24 saatlik bir İngi-
lizce ders programı hazırlanmış durumda. Bu derslerin 
yanında, iştirak edilen uluslararası çalışmalar da öğren-
cilerin dil pratiği yapabilecekleri ortamların oluşmasını 
sağlıyor.

Sosyal imkanları da var

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu akade-
mik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle 
de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir 
altyapıya sahip. Öğrencilerin çeşitli enstrümanları çal-
mayı müzik öğretmenleri eşliğinde öğrenebilmeleri için 
bir de müzik odası  kuruldu. Kapalı spor salonu ve mo-
dern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde 
de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler ya-
pabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa 
ve kış sporları etkinlikleri ile de öğrencilerin doğayla 
ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor. 
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ASELSAN 2020 YILININ 
İLK YARISINI YÜKSEK KÂRLILIKLA 
TAMAMLADI

ASELSAN’ın 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçla-
rı açıklandı. ASELSAN, 1,8 Milyar TL ile tüm 
zamanların en yüksek ilk yarıyıl kârına ulaştı. 

Şirketin cirosu %13 oranında büyüyerek 5,2 Milyar 
TL olarak gerçekleşti.

2019 yılını kuvvetli kârlılık göstergeleriyle kapatan 
ASELSAN; 2020 yılının ilk altı aylık döneminde de kâr-
lılık göstergelerindeki pozitif ivmesini sürdürdü. Şir-
ketin brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre %38 
seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi 
Kâr (FAVÖK) da  %35 oranında artış göstererek 1.274 
Milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yılsonu-
na ilişkin paylaştığı öngörü olan %20-22 aralığının 
üstüne çıkarak %24,4 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlarla  
ASELSAN, tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl kârını elde 
etmeyi başardı.

Kuvvetli kârlılık ASELSAN’ın özkaynak büyümesini de 
beslemeye devam etti. Şirketin özkaynakları yılsonu-
na göre %11 büyüyerek 15 Milyar TL’nin üzerine çıktı. 
2019 sonunda %53 seviyesinde olan özkaynakların ak-
tife oranı ise yılın ilk yarısında %56 seviyesine yükseldi.
 
 

Şirketin ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün şunları söyledi : 
“2020 yılının ilk yarısı, koronavirüs salgınının tüm dün-
yada gerek sosyal gerekse ticari hayatı tümüyle değiş-
tirdiği bir dönem oldu. Bu dönemde başta tedarik zin-
ciri olmak üzere şirketlerin üretim ve satış hacimlerinde 
ciddi aksamalar ve daralmalar gerçekleşti. Diğer taraf-
tan, salgın dönemi şirketlerin bu tarz kriz dönemlerine 
ne kadar hazırlıklı olduklarının test edildiği bir dönem 
oldu. ASELSAN salgının ilk etkilerinin görüldüğü andan 
itibaren gerek şirket içinde gerekse tedarikçileri dâhil 
olmak üzere tüm dış paydaşları nezdinde çok hızlı ka-
rarlar alarak sürecin yönetimine yönelik etkili adımlar 
attı. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığını birinci öncelik 
olarak ele alarak faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde de-
vam ettirmeyi temel ilke olarak belirledik. Bu iş süreklili-
ğini; Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili tüm kuruluşlarımızın 
salgınla ilgili tüm direktiflerini harfiyen yerine getirerek 
sağladık. Aldığımız tedbirler sayesinde ASELSAN,  Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen tüm stan-
dartları yerine getirerek COVID-19 Güvenli Üretim/Gü-
venli Hizmet Belgelendirmesine hak kazanan ilk savun-
ma sanayi şirketi oldu.
 

ASELSAN a Bülten6
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Türkiye dünyada salgını en iyi yöneten ve etkilerini 
asgari seviyede tutmayı başaran ülkelerden biri oldu. 
ASELSAN bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
ile Sağlık Bakanlığımız liderliğinde başlatılan milli venti-
latör üretimine yönelik konsorsiyumun üyelerinden biri 
oldu. İlk etapta 5.000 adet cihaz üretilerek ülkemizin ih-
tiyacının karşılanması sağlandı. Cihazın dünyanın çeşitli 
ülkelerine ihracatı ise halen devam etmektedir.”

İlk Yarıyılda 511 Milyon Dolarlık Yeni Sipariş

Salgının olumsuz etkilerini, faaliyetlerini kesintisiz 
bir şekilde devam ettirerek bertaraf etmeyi başaran  
ASELSAN 2020 yılının ilkyarısında 511 Milyon Dolarlık 
yeni sipariş almayı başardı. Prof. Dr. Görgün, söz konusu 
siparişlerin %10’unun yurt dışı müşteri kaynaklı olması-
nın, uluslararası pazarlama çalışmalarının aksatılmadan 
devam ettirilmesini ve ASELSAN ürünlerinin rekabet-
çiliğini göstermesi açısından önem taşıdığını söyledi. 
ASELSAN’ın toplam bakiye siparişleri ilk yarıyıl sonu 
itibarıyla 9,5 Milyar Dolar olarak gerçekleşirken bakiye 
siparişlerinin %94’ünü savunma, %6’sını savunma dışı 
siparişler oluşturdu. Prof. Dr. Görgün, ASELSAN’ın hem 
Türk savunma sanayisine olan katkılarını arttırmaya, 
hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma 
dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de de-
vam edeceklerinin altını çizdi.

ASELSAN’dan Savunma Ekosistemine 7 Milyar TL 
Destek

Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayi ekosisteminin 
sürdürülebilirliği konusunun ASELSAN’ın temel öncelik-
lerinden biri olduğunu vurgulayarak, salgın döneminde 
de tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmedi-
ğini söyledi. Şirket 5.000 adedi aşan tedarikçisine yeni 
siparişler vermeyi sürdürdü. Yılbaşından bugüne kadar 
tedarikçi firmalara 7 Milyar TL’yi aşkın ödeme yapılarak 
sektördeki üretim çarkının devamlılığı sağlandı. 2020 yı-
lının Nisan ayında faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildi-
ğinin bir göstergesi olarak ASELSAN’ın tedarikçilerine 
yönelik olarak “Gücümüz Bir” platformu devreye alındı. 
Bu platformla teklif alma, kalite, ürün temini, eğitimler, 
tetkik süreçleri, tedarikçi karnesi ve duyurular gibi faali-
yetler kesintisiz yürütüldü. 

ASELSAN Dünya’nın En Büyük 48’inci Savunma  
Şirketi
 
ASELSAN 2008 yılında 97’nci sıradan dâhil oldu-
ğu dünyanın en büyük savunma sanayi firmala-
rı (Defense News Top 100) listesindeki yükselişini 
her yıl istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam etti.  

Prof. Dr. Haluk Görgün; ASELSAN’ın stratejik hedefle-
rinden biri olan dünyanın en büyük 50 savunma şirke-
tinden biri olma hedefinin gerçeğe dönüştüğünü; De-
fense News 2020 listesinde ASELSAN’ın dünyanın en 
büyük 48’nci savunma şirketi olarak yer aldığını söyledi. 
Bunu uzun vadeli bir sürece yayılmış büyüme strateji-
sinin sonucu olarak gördüklerini  ifade eden Prof. Dr. 
Görgün; ASELSAN’ın güçlü bilanço yapısının, kârlılık ve 
ciro gelişiminin dünyanın büyük şirketleriyle rekabet 
edecek seviyeye ulaşmasından mutluluk duyduğunu 
söyledi. 

ASELSAN, İSO 500’de yükselişini sürdürdü 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan  
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 4 
sıra çıkarak 11’inciliğe yükselen ASELSAN, en yüksek 
FAVÖK’e sahip 1’inci şirket olurken, Ankara merkezli şir-
ketler arasında da Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

ASELSAN İstihdam Artışında da Öncü 

ASELSAN 2020 yılının ilk yarısında istihdam konusun-
daki planlamalarını taviz vermeden uygulamaya devam 
etti. Bu çerçevede 2020 yılının ilk altı ayında 732 kişiye 
istihdam sağlandı. Şirketin toplam çalışan sayısı yeni işe 
alınanlarla beraber 8.279 kişiye ulaştı. Prof. Dr. Haluk 
Görgün şöyle devam etti: 
“İnsan sermayesini şirketimizin en değerli varlığı ola-
rak görüyoruz. 2020 yılında istihdam politikalarımızda 
herhangi bir değişiklik olmadı ve hedeflerimiz dâhilin-
de hareket ederek işe alımları sürdürdük. Universum 
tarafından düzenlenen 55 üniversiteden 54.597 öğ-
rencinin katıldığı Mühendislik ve IT alanında En Çekici 
İşverenler Araştırmasında ASELSAN’ın 6 yıldır devam 
eden birinciliği bir kez daha tescillendi. İnsan kıymet-
lerimizin gelişimine dönük yaptığımız yatırımlar saye-
sinde ASELSAN’ın sektöründe sahip olduğu liderliğini 
sürdüreceğine ve önümüzdeki yıllarda da en çok tercih 
edilen şirketlerden biri olmaya devam edeceğine inan-
cımız sonsuzdur. Sağlam iş modelimiz, yetkin insan kay-
nağımız, etkin işletme sermayesi yönetimimiz ve güçlü 
bilanço yapımızla ASELSAN olarak 2020 yılının ilk yarı-
sını son derece başarılı sonuçlarla tamamladık. Ulaştığı-
mız sonuçlar yılsonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda 
%40-50 oranında artış ve %20-22 aralığında FAVÖK 
marjı hedeflerimizi teyit etmektedir. 
 
Bu vesileyle büyük bir özveriyle kesintisiz bir şekilde ça-
lışan insan kıymetlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ediyorum.“
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ASELSAN LİSTELERDE YÜKSELİYOR

Capital500 araştırmasında, Türkiye’nin en büyük 
500 özel şirketinin listesi yer alıyor. ASELSAN, 
Capital500 listesinde 2019 yılında 13 Milyar 

TL’yi aşan cirosuyla 35’inci sırada yer aldı. Bir önceki 
yıl 42’nci sırada olan ASELSAN, listede 7 basamak bir-
den yükseldi. ASELSAN, savunma şirketleri arasındaki 
liderliğini korudu.  Kuvvetli faaliyet kârlılığı ve düşük 
borçluluk oranlarına dayalı istikrarlı büyüme modeliyle 
listedeki pek çok sanayi şirketinden ayrışan ASELSAN 
Capital500 listesinin en çok kâr eden şirketleri arasında 
4’üncü sırada yer aldı. ASELSAN 10 Milyar TL eşiğini en 
hızlı geçen şirketler listesinde ise 1’inci sırada yer aldı.

ASELSAN, kurulduğu 1975 yılından bugüne Türk Ordu-
su ve güvenlik güçlerinin elektronik sistemler alanında 
en büyük kaynağı olarak görev yapıyor. Türkiye’nin sa-

vunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral ge-
misi ASELSAN, bu unvanı sağlık teknolojileri alanına da 
taşımaya hazırlanıyor. ASELSAN’ın görüntüleme, mikro 
dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri 
savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle sağlık 
alanında “görüntüleme cihazları”, “tanı, teşhis ve takip 
cihazları” ve “yaşam destek cihazları” olmak üzere 3 ala-
nı hedef olarak belirlenerek çalışmalara hız verildi. 

ASELSAN, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazır-
lanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
4 sıra çıkarak 11’inciliğe yükselmişti. ASELSAN, en yük-
sek FAVÖK’e (EBITDA) sahip şirket olurken, savunma 
sanayi firmaları ve Ankara merkezli şirketler arasında da 
Türkiye’de ilk sırada yer aldı.
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ASELSAN, Fortune 500 Türkiye Araştırmasında da 
2019 yılı cirosuyla yedi sıra yükselerek 25’inci olmuştu.  
ASELSAN, listede yer alan savunma şirketleri arasında 
birinciliğini devam ettirdi. 

Türkiye’nin lider savunma sanayi firması olarak  
ASELSAN; kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis 
kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en 
ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge’ye 
düzenli olarak yatırım yapmasıyla biliniyor. ASELSAN, 
yüzde 59’u mühendis 8 bini aşkın çalışanı ile Ankara’da 
üç yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

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.
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Sivas’ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik 
A.Ş. tarafından üretilen Zırhlı Araç Periskobu ve 
Tabanca Refleks Nişangahının teslimi dolayısıyla 

tören düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki ASELSAN yeleşkesinde düzenlenen törende, 
beş yıl önce temelini attıkları tesiste güzel işlerin yapıl-
masından dolayı mutlu olduklarını belirtti. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün de ASELSAN’ın dünyada en çok 
ciro yapan kuruluşlar arasında yerini aldığını söyledi.

Türkiye’nin salgın sürecinde, tam bağımsız savunma sa-
nayisi yolunda kararlı şekilde ilerlediğini belirten Prof. 
Dr. Görgün, “Milli savunma sanayimiz her geçen gün 
daha da büyümektedir. Dünya çapında en fazla ciro ya-

pan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye’den yedi 
firma yer aldı. ASELSAN ilk elli arasında yer alan ilk Türk 
firması oldu. ASELSAN olarak 48’inci sırada yer almanın 
haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

ASELSAN olarak gece gündüz çalıştıklarını aktaran 
Görgün, “Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimi-
zin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve gü-
venilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya 
devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç du-
yulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik.  
ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü 
desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini ba-
şarılı şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı 
sorumluluk bilinciyle kısa sürede yapılması zor, birçok 
başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sa-
nayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretimi-
nin önemini gözler önüne serdi.” ifadelerini kullandı.

ASELSAN’IN ÜRETTİĞİ MİLLİ PERİSKOP 
VE NİŞANGAH TÖRENLE TESLİM EDİLDİ
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Görgün, Sivas’ta ürettikleri merceklerin sekiz ülkeye ih-
raç edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntü-
leme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda 
elde ettiği başarıyla sekiz ülkeye ihracat yapmaktadır. 
Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik 
tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlar-
la ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp 
seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli 
ve milli imkanlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişanga-
hımız da yine tamamen yerli ve milli imkanlarla tasar-
lanmıştır.”

AK Parti Sivas Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu 
Başkanı Dr. İsmet Yılmaz da “İçinde yer aldığımız coğ-
rafya, birçok millet ve devlete tanıklık etmiştir. Kendi-

lerini yenileyen, zamanın ruhunu iyi okuyan, geleceğe 
dair bir vizyonu ve bir hedefi olan milletler ve devletler 
varlıklarını koruyabilmişlerdir. Askeri, siyasi, ekonomik, 
kültürel ve toplumsal olarak güçlü olmayan, kendini 
yenilemeyen devletler yıkılıp gitmişlerdir. Savunma sa-
nayinde yeterli olmayan ülkelerin tam bağımsızlık id-
diasında bulunabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri 
mümkün değildir.” diye konuştu.

Daha sonra törene katılan davetliler yapımı tamamla-
nan Zırhlı Araç Periskobu ve Refleks Nişangahını incele-
di. Törende ASELSAN Hassas Optik tarafından üretilen 
14 adet zırhlı araç periskobu ve 50 adet tabanca refleks 
nişangahının firmalara teslimi yapıldı. Törene, Sivas Be-
lediye Başkanı Hilmi Bilgin, Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci ve protokol üyeleri 
katıldı.

Tabanca Refleks Nişangahı Zırhlı Araç Periskobu
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ATMACA’NIN BÜYÜK BAŞARISI

ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin tasa-
rım ve geliştirme faaliyetlerini üstlendiği ATMACA 
Güdümlü Mermi Sistemi, Sinop açıklarında ger-

çekleştirilen son güdümlü uçuş testi ile tüm fonksiyon-
larını yerine getirerek 200+ km menzilde test hedefine 
su sathından uçuş ile hücum ederek hedefi başarıyla 
vurdu. 

ATMACA Atış Kontrol Sistemi, Füze Radar Arayıcı Baş-
lığı,  Füze Bilgisayarı ve Güç Dağıtım Ünitesi ASELSAN 
tarafından geliştirildi ve üretildi. 

ASELSAN a Bülten12
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ASELSAN’DAN GÜNEŞ ENERJİSİ 
SEKTÖRÜNE KATKI

ASELSAN, güneş panellerinde üretilen enerjiyi 
şebekeye vermek için gerekli olan güç dönüş-
türücüyü (fotovoltaik evirici) geliştiriyor. 

Son beş yılda kurulumu tamamlanmış 7000’in üzerin-
deki güneş enerji santrallerinde kullanılan eviriciler için 
toplamda 250 Milyon USD’nin üzerinde bir ithalat ger-
çekleştirildi. Üretilen enerjinin kullanıcıya ulaşması için 
hayati önemde olan fotovoltaik eviricinin yerli üretilme-
si için ASELSAN’daki çalışmalar son aşamaya geldi.  

Enerji sektörü, son yıllarda Türkiye’ye yön veren ve en 
kayda değer büyümenin sağlandığı ilk üç sektörden 
biri oldu. Güneş Enerji Santralleri (GES) saha ve çatı uy-
gulamaları ile hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Bu-
gün Türkiye’de 7000’in üzerinde güneş enerji santrali 
kurulmuş ve güneş enerjisi kurulu gücümüz 6,232 
MW’a ulaşmış durumdadır. 

ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 kW gücün-
de dizi tip evirici ürünü ile evirici tedarikçisi olarak 
hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini al-
mayı hedefliyor. 1500 V DC gerilim seviyesinde 
çalışabilecek cihaz ile modern teknoloji gereklilikleri 
sağlanarak enerji üretiminde verimlilik artırılacaktır. Sa-
hip olduğu altyapı sayesinde modüler merkezi şekilde 
bağlanabilme özelliği olan ürünler, yatırımcıların ter-
cihleri doğrultusunda kabin içi uygulaması ile merke-
zi evirici yapısında da santrallerde görev alabilecektir. 
RS485 ve PLC (opsiyonel) haberleşme altyapıları kul-
lanılarak yatırımcılar ve EPC firmaları tarafından hem 
evirici cihazı bazında hem de santral bazında uzaktan 
izleme ve takip sistemleri kullanılabilecektir. 

ASELSAN, yeni teknolojiler geliştirirken markası altında 
benzer teknolojiler geliştirmiş ülke içindeki mevcut ye-
teneklerden azami ölçüde faydalanmayı da gözeterek, 
evirici geliştirme ve seri üretim için bu alanda uzman ve 
İzmir’de faaliyet gösteren TESCOM firması ile birlikte 
çalışıyor. 

ASELSAN liderliğinde; ülkemizin enerji politikalarına 
uygun olarak “dışa bağımlılığın azaltılması, yerli imkan-
lar ile tasarım ve üretimin artırılması” amacıyla güneş 
enerji santrallerinin kritik teknolojik bileşenlerinden 
fotovoltaik eviricinin (invertör) milli imkanlarla geliş-
tirilmesine ve yerli imkanlar ile üretilmesi çalış-
malarına devam ediliyor.

 
 
 
 
A S E L S A N , 250 kW’lık dizi tip fotovol-
taik evirici ürü- nü ile öncelikle T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenleyeceği YEKA GES-3 
ihalesi olmak üzere, arazi ve çatı tipi güneş enerji sant-
ralleri kurulumu yapacak tüm yerli ve yabancı yatırımcı-
larına çözüm ortağı olmayı hedefliyor.
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JEMUS 5 İL SÖZLEŞMESİ PROJE 
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN ara-
sında, beş ilde JEMUS telsiz sistemi kurulumunu 
içeren JEMUS 5 İl Sözleşmesi (JEMUS-8) Projesi 

kapsamında SSB, Jandarma Genel Komutanlığı (J.Gn.K.
lığı) ve ASELSAN temsilcilerinin katılımı ile proje başlan-
gıç toplantısı gerçekleştirildi. 

Ev sahipliğini Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) 
Sektör Başkanı Bayram Gençcan’ın yaptığı toplantıya 
SSB MEBS Daire Başkanı Ahmet Akyol ve J.Gn.K.lığı 
MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu başkan-
lık etti. Toplantıda, projenin hayata geçirilmesi ile ilgili 
memnuniyet ve projeden beklentiler belirtildikten son-
ra; JEMUS Projesinin özellikleri, JEMUS-8 Projesindeki 
yenilikler ve projede şimdiye kadar yapılan çalışmalar 

konularının yanı sıra projenin kurulmamış olan son sekiz 
ile yaygınlaştırılması (JEMUS-9) konuları görüşüldü.

JEMUS-8 Projesi kapsamında Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve 
Hakkâri illerine JEMUS telsiz sistemi kurulumlarına ilave 
olarak, Sisteme;

• Yazılım tabanlı milli kripto algoritması

• Yerli tasarım ve üretim el, araç ve sabit merkez tel-
sizi antenleri

• Yerli tasarım ve üretim bina içi kapsama ekipmanı

• İHA’ya monte edilmiş 4G “small cell” baz istasyonu
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• İHA’ya monte edilmiş APCO/DMR/SK tekrarlayıcı 
telsizi

• Zırhlı araca, römorka ve tepegöze (kablolu drone) 
monte edilmiş mobil tekrarlayıcı merkezi

yetenekleri kazandırılacak. 

JEMUS-9 projesi kapsamında Batman, Bingöl, Diyarba-
kır, Elazığ, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde JE-
MUS telsiz sistemi kurulumları gerçekleştirilecek. 

JEMUS projesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 
toplamda 664 milyon ABD Doları tutarında teslimat ya-
pıldı. Proje kapsamında 68 il merkez, 807 tekrarlayıcı 

merkez ve 309 plaka tanıma alt yapı sistemlerinin kuru-
lumu gerçekleştirildi.

2003 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ile ilk fazı 
imzalanan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Siste-
mi (JEMUS) Projesi 68 ilde 7 gün 24 saat esasına göre 
çalışıyor.
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ADOP-2000 Projesi İkinci Yaygınlaştırma Sözleş-
mesi kapsamında üçüncü teslimat ilk grup faali-
yeti, 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tesisle-

rinde başarıyla tamamlandı.

COVID-19 salgınının etkilerinin teslimat tarihinde bir 
ötelemeye sebep olmaması için hem ASELSAN perso-
neli hem de 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü dâhil 
olmak üzere tüm alt yükleniciler tarafından özverili bir 
çalışma gerçekleştirildi ve COVID-19 kaynaklı herhan-
gi bir gecikme yaşanmadan ilk grup teslimat süreci ta-
mamlandı.

Bu teslimat kapsamında şelterli sistemler, zırhlı perso-
nel taşıyıcılar, bilgisayar setlerinden oluşan ADOP-2000 
sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi, ay-
rıca teslimat yapılan birliklerde Uygulama Ortamı kuru-

lumu yapıldı.  Teslim edilen sistemler aşağıda listelen-
mektedir.

• Kolordu Taktik Harekât Merkezi Ateş Destek Elema-
nı

• Tugay Taktik Harekât Merkezi Ateş Destek Elemanı

• Topçu Alayı Karargâhı

• Topçu Taburu Karargâhı

• Topçu Alayı Ateş İdare Merkezi

• Kolordu Topçu Alayı Topçu Taburu Ateş İdare Mer-
kezi (Kamyonlu)

ADOP-2000 TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR
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• Tugay Topçu Taburu Ateş İdare Merkezi

• Manevra Taburu Ateş Destek Koordinasyon Merke-
zi

• Bt./Tk. Ateş İdare Merkezi

• Tabur Ağır Havan Takımı Ateş İdare Merkezi

• Bölük Havan Kısmı Ateş İdare Merkezi

• Havan Komutanı Mesaj Ünitesi

• İleri Gözetleyici Mesaj Ünitesi

• Uygulama Ortamı (Dershane)
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İNTİKAL ETTİRİLEBİLİR MUHABERE 
MERKEZİ (İEMM) SÖZLEŞMESİ 

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 
İntikal Ettirilebilir Muhabere Merkezinin tedariki 

maksadıyla sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdi.

İEMM, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mevcut muha-
bere/haber merkezlerine alternatif olarak olağanüstü 
durumlarda (savaş, doğal afet ve muhtelif nedenler ile) 

harekât ihtiyacına cevap vererek hizmet etmek üzere 
kullanılacak.

ASELSAN tarafından tasarlanacak ve üretilecek olan 
İEMM ile hareket kabiliyeti daha yüksek, daha hızlı kuru-
labilen, sistemin daha hızlı devreye alınabildiği, tekno-
lojik anlamda da daha yetenekli bir sistem Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı’na kazandırılacaktır.
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PETROL VE DOĞALGAZ BORU 
HATLARININ GÜVENLİĞİ (PDBHG) 
PROJESİ SAHA KABUL FAALİYETİ 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) idaresinde yürütülen ve BOTAŞ A.Ş.’nin son 
kullanıcı olduğu PDBHG Projesinde beş tesisin ka-

bul faaliyeti başarıyla tamamlandı.

Ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanması adına kritik 
öneme sahip BOTAŞ tesislerinin güvenliğinin alınması 
kapsamında,  ASELSAN marka sabit/hareketli CCTV ve 
exproof kamera ile NVR’ın yanı sıra, altyüklenicimiz olan 
ASELSANNET A.Ş. tarafından devriye yolu, steril alan, 
iç/dış telçit imalatı, TGKM Konteyner vb. gibi altyapı ve 
inşaat faaliyetleri SSB ve BOTAŞ yetkililerinden oluşan 
kabul heyeti tarafından saha kabulü yapıldı.

İlerleyen dönemde dokuz tesis ile birlikte, boru hatları 
ve boru hatları üzerinde yer alan insansız tesislerin de 
kabul faaliyeti de tamamlanacak. Bu kabullerde, önce-
likli beş tesisteki sistemlere ek olarak ASELSAN marka 
MİDAS ve PTS ürünlerinin kabulü de gerçekleştirilecek.
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35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyo-
nu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki 
(PMT) Projesi kapsamında gerçekleştirilen 

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat seri üretim çalışma-
ları sürüyor. 

ATOM 35mm Parçacıklı Mühimmat üçüncü teslimatına 
yönelik kabul faaliyetleri, MSB Karapınar Atış Test ve 
Değerlendirme Grup K.lığı Atış Poligonunda 21 Tem-

muz tarihinde SSB ve K.K.K.lığı temsilcileriyle beraber 
icra edilen kafile kabul testleri ile başarıyla tamamlandı.

35 mm Parçacıklı Mühimmatta kullanılan tapalar  
ASELSAN Macunköy yerleşkesinde tapa otomatize hat-
tında üretilmiş olup bugüne kadar önemli miktarda üre-
tim tamamlandı.

ASELSAN ATOM KABULLERİ

ASELSAN a Bülten22
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SSB HEYETİNİN SİVAS ZİYARETİ

Savunma Sanayii Başkanlığı, Muhabere Elektronik 
ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Heyeti, Sivas’ta 
ASELSAN Hassas Optik (AHO) tesislerini ziyaret 

etti.

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı 
Ahmet Akyol, Elektrooptik Sistem Projeleri Müdürü Bur-
cu Taşan Cılız ve Elektrooptik Sistem Projeler Uzmanı 
Alibey Öztürk’ten oluşan heyete, ASELSAN Hassas Op-
tik faaliyetleri hakkında yapılan sunumun ardından üre-
tim alanı gezilerek fabrika yetenekleri hakkında bilgiler 
verildi.

Kuruluşunda ve faaliyete geçirilmesinde, ASELSAN 
Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sek-
tör Başkanı Prof.Dr.Sezai Elagöz’ün önemli katkılarının 
olduğu, Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi gezilerek faaliyetleri hakkında 
bilgi alındı.

Ayrıca, ASELSAN Hassas Optik şirketinin tedarikçileri 
olan; Mikro Mekanik Teknolojileri Tic. San. A.Ş. , Tayfx 
Hassas Optik Mekanik San. Tic. A.Ş., Gökçeler Makine 
Plastik Ltd. ve Altın Elektroteknik San. Tic. A.Ş. firmaları, 
AHO Genel Müdürü ve AHO  Genel Müdür Yardımcısı 
eşliğinde SSB Heyeti tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretler sonrasında, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sis-
temleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, gerek ASELSAN 
iştiraki AHO firması, gerek Cumhuriyet Üniversitesi Na-
nofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve gerekse 
ziyaret ettiği diğer Sivas firmalarının geldiği teknolojik 
seviye ve yetenekleri ile ilgili olarak gördüklerinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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HBT SEKTÖR BAŞKANLIĞI, 2020 YILI 
BELGELENDİRME KURULUŞLARI 
TETKİKLERİNİ TAMAMLADI

Haberleşme Bilgi Teknolojieri (HBT) Sektör Başkan-
lığı, sahip olduğu belgeler kapsamında yer alan 
AS9100 ve ISO 9001:2015 ile AQAP 2110 Kalite 

Yönetim Standardları üzerinden 2020 yılı için planlanan 
gözetim tetkiklerini başarıyla tamamladı. 

Değerlendirmeler, belgelendirme kuruluşları tarafın-
dan;

• AS9100 ve ISO 9001: 2015 Belgeleri 2020 yılı Gö-
zetim Tetkiki: 20-22 Ocak 2020, 3 gün süreyle

• AQAP 2110 Belgesi 2020 yılı Gözetim Tetkiki: 16 
Temmuz 2020, 1 gün süreyle

ASELSAN MACUNKÖY ve ODTÜ TEKNOKENT yerleş-
kelerinde yer alan HBT Sektör Başkanlığı birimleri ile 
gerçekleştirildi. 

Denetim otoriteleri tarafından belgelerin geçerliliğinin 
devam ettiğine karar verildi.
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Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığı, aviyonik sistemler kapsamında gerçekleş-
tireceği projelerde yükümlü olduğu ve süreçleri-

ne yansıtması gereken EMAR Part 21, SAE-ARP-4754A 
ve SAE-ARP-4761 standart ve referans standartların eği-
timlerini tamamlandı.  

Üst Yönetim Eğitimi 

Aviyonik sistemler için;

• Tasarım ve üretim organizasyon sertifikasyon ge-
reklerinin anlaşılması, 

• Emniyet analizleri ile desteklenen sistem geliştirme 
süreçlerinin yönetilmesi ve 

• Gerçekleştirilecek emniyet değerlendirme ve ana-
lizleri konusunda,

TAOS firması tarafından, HBT Sektör Başkanı Bayram 
Gençcan ve HBT Sektör Başkanlığı bünyesinde yer alan 
direktörlere özet niteliğinde genel bilgilendirme amacı 
ile bir eğitim verildi.

Proje Ekibi Eğitimi;

TAOS firması tarafından 8 Haziran-19 Haziran 2020 ta-
rihleri arasında on gün süreli online eğitimler seksen-
den fazla personel için gerçekleştirildi.

Eğitimlere kalite, sistem, tasarım, entegre lojistik ve pro-
je ekipleri katılım sağladı. Sivil havacılıkta, hava araçla-

rının emniyetli bir şekilde görevlerini icra edebilmeleri 
amacıyla regülasyonları ve kılavuz dokümanları düzen-
leyen Avrupa Sivil Havacılık Otoritesine (EASA) benzer 
bir yapı, European Defence Agency (EDA) adı altında 
askeri havacılık için de kuruldu. EDA’nın ve sivil hava-
cılıkta yer alan diğer kurumların yayınlamış olduğu ve 
eğitimi alınan rehber kılavuzlara yönelik temel bilgiler 
aşağıda yer alıyor.

EASA EU 748/2012 Part 21: Hava aracı ve ilgili ürün, 
parça ve cihazların ile tasarım ve üretim organizasyonla-
rının sertifikasyonu ile ilgili AB gereksinimlerini tanımlar.

EDA EMAR Part 21 (European Military Airworthiness 
Requirements): Sivil havacılıkta kullanılan EASA Part-21 
ile neredeyse tamamen benzer içeriğe sahip olan bu 
kılavuz, askeri alanda uyulması beklenen uçuşa elveriş-
lilik gereksinimlerinin karşılanması amacıyla organizas-
yonel yapıları ve ilgili sorumlulukları tanımlıyor.

Rehber Standartlar:

SAE-ARP-4754A: Hava aracı ve sistemlerinin geliştir-
me süreçlerini emniyet analizleri ile destekleyerek ve 
hava aracının operasyonel koşullarını ve çevresel şart-
larını dikkate alarak tarifler. Sistem kritikliklerine göre 
geliştirme sürecinin teminat altına alınmasını ve sertifi-
kasyon gereksinimlerine uyumu hedefler.

SAE-ARP-4761: Hava aracı, sistem ve ekipman seviyesi 
yapılması gereken emniyet değerlendirmeleri ve analiz 
tekniklerini tarifler.

HBT SEKTÖR BAŞKANLIĞI 
AVİYONİK SİSTEMLER EĞİTİMLERİ
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MGEO SEKTÖR BAŞKANLIĞI 
CMMI V2.0 FARK ANALİZ DENETİMİ

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) 
Sektör Başkanlığı CMMI V1.3 seviye 3 sertifika-
sının geçerliliği Ekim 2020’de sona erecek olup, 

sertifikasyonun CMMI V2.0 seviye 3 isterlerine göre bu 
yıl yenilenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, CMMI Versi-
yon 2.0’a göre ilk defa yapılacak sertifikasyon konusun-
da Dora Consulting firması denetçisi Dilek Özdemirci 
ile birlikte çalışmak üzere sözleşme imzalandı. 

MGEO Kalite Yönetim Direktörlüğü liderliğinde, Tem-
muz-Ağustos 2020 döneminde, iki hafta süren fark ana-
liz denetimi Covid-19 salgını nedeniyle Webex üzerin-
den yapıldı.

Dora Consulting firması ve on iki kişilik MGEO denetim 
ekibi tarafından gerçekleştirilen fark analiz denetimin-
de; proje yönetimi, tasarım, kalite, entegre lojistik des-
tek mühendisleri ile görüşüldü ve proje dokümanları in-
celendi. Denetim kapanış toplantısında Dilek Özdemirci 
tarafından, bu denetimin şimdiye kadar gerçekleştirilen 
en başarılı fark analiz çalışmalarından biri olduğu ifade 

edildi. CMMI’ın yeni versiyonu ile ilk defa denetime gi-
rilmesine rağmen hiçbir eksiklik olmadan sadece iyileş-
tirme önerileri ile fark analiz denetimi kapatıldı. 

MGEO Sektör Başkanlığı, vardiyalı çalışıldığı dönemde, 
proaktif davranarak CMMI V2.0 modelini analiz etti ve 
fark analiz çalışmasını tamamladı. Tespit edilen eksik-
likler denetçi ile yapılacak çalışma öncesinde giderildi. 
Böylece, pandeminin getirdiği riskler, belirlenen yeni 
yol haritası ve çalışma metodu ile MGEO tarafından fır-
sata çevrilerek, başarılı bir sonuç elde edildi.

MGEO Sektör Başkanlığının dokuz yıldır CMMI seviye 
3 gereklerine uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini 
işletmesi, bu sistemin olgun bir seviyede olması, pro-
je ekiplerinde ve denetim ekibinde çalışan personelin 
yetkinliğinin yüksek olması da başarının diğer etkenleri 
olarak öne çıktı.

CMMI resmi denetiminin Kasım ayında Webex üzerin-
den online olarak tamamlanması planlanıyor. 
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ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ, ISO 14001:2015 ÇEVRE
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ 
BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Entegre Yönetim Sistemleri altında tesis edilen ISO 
45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Siste-
mi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Ye-

niden Belgelendirme Denetimi 22-26 Haziran 2020 ta-
rihleri arasında BSI Belgelendirme Kuruluşu tarafından 
gerçekleştirildi. 

Önceki yıllardan farklı olarak COVID-19 salgını ne-
deniyle, denetimin bir bölümü uzaktan bir bölümü 
ise gerekli önlemler alınarak sahada gerçekleştirildi.  
Macunköy, Gölbaşı ve Akyurt yerleşkelerine ilave olarak 
belge kapsamına dahil olan Akyurt-2 yerleşkesi de ilk 
defa denetlendi.

Destek Hizmetleri Direktörlüğü/Entegre Yönetim Sis-
temleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve bö-
lüm EYS Liderlerinin destek verdiği denetimin kapanış 
toplantısına üst yönetim adına Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş katılım sağla-
yarak liderlik taahhüdünü tetkik ekibi ile paylaştı. Kapa-
nış toplantısında belgelendirme yenilemesinin uygun 
olduğu dış tetkik ekibi tarafından beyan edildi. 

Sürekli iyileştirme prensibiyle yürütülen Entegre Yöne-
tim Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için emeği-
ni ve desteğini esirgemeyen tüm çalışanlarımıza, bölüm 
EYS Liderlerimize ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyele-
rimize teşekkür ederiz.



ASELSAN a Bülten28

HBT’DE GÖRÜNÜR LİDERLİK

Yürüttüğü 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, Haberleşme ve Bilgi Tekno-
lojileri (HBT) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 

Bayram Gençcan’ın katılımıyla Görünür Liderlik Etkinliği 
gerçekleştirildi. Saha turu sırasında kendisine iş güven-
liği ve çevre uygulamaları konusunda detaylı bilgi veri-
lerek görüşleri alındı. 

İş güvenliği ilkelerinin uygulanmasında büyük bir özen 
gösteren, sürdürülebilir ve değer katan bir sistem oluş-
turmak için katkı sağlayan tüm HBT Sektör Başkanlığı 
çalışanlarına teşekkür ederiz.

İhracat lisansına tabi ve yurt dışından yüksek miktarda alımını yaptığımız İnce Cidarlı Rulman, SDM Research fir-
ması üzerinden millileştirildi.

MİLLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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5. ULUSLARARASI KESTİRİMCİ BAKIM 
YÖNETİMİ KONFERANSI 
(PROGNOSTİC HEALTH MANAGEMENT 
EUROPE 2020)

Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı En-
tegre Lojistik Destek Direktörlüğü personeli En-
gin Sirkeci, katılım sağladığı PHM Europe 20 Data 

Challenge yarışmasında üçüncülük ödülü almaya hak 
kazandı.

27-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında pandemi nedeni 
ile sanal ortamda gerçekleştirilen konferansta “Rema-
ining Useful Life Prediction for Experimental Filtration 
System: A Data Challenge” adlı makale sunumu gerçek-
leştirildi.

Kestirimci Bakım Yönetimi, hatanın ortaya çıkmasını 
önleme ve güvenilirlik değeri ile kalan faydalı ömrünü 
tahmin eden bir mühendislik sürecidir. Bu süreç, bir 
arızanın ürüne, çevreye ve kullanıcılara ciddi zarar vere-

bileceğinden ve planlanmamış bakımlarda büyük mali-
yetli onarımların çıkma ihtimalinden dolayı çok önemli 
hale geldi. Kestirimci Bakım Yönetimi uygulamaları ile 
birlikte ürünlerin ömür devri maliyetleri, planlanmamış 
bakım görevlerinin planlı bakım görevlerine dönüşmesi 
ile azaltılmakta, böylece ürünlerin faal kalma ve toplam 
kullanım süresi uzatılmaktadır. 

Çalışma kapsamında farklı deney düzenekleri için maki-
ne öğrenmesi teknikleri kullanılarak ve karşılaştırma ya-
pılarak filtreleme sisteminin kalan faydalı ömür tahmini 
gerçekleştirildi. 
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