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D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

Arnavutluk Başbakanının 
ASELSAN’ı ziyaretinde söyledikleri 

bizlere gurur verdi.

ÜLKEMIZ 
ADINA ÖRNEK 
GÖSTERILIYORUZ
ASELSAN’ın Türkiye’de milli ve yerli teknoloji denince akla 
gelen ilk firmalarından olduğunu her zaman vurguluyoruz. 
Şirketimiz, Dünyanın da en büyük 50 savunma sanayi 
şirketi arasında yer alıyor. 1975 yılında ülkemiz için milli 
ve yerli savunma teknolojileri geliştirip üretme misyonu 
ile çıktığımız yola, dünyanın hemen her köşesindeki 
insanların güvenliğine, yaşam kalitesine ve refahına katkı 
sunan global bir teknoloji firması olarak devam ediyoruz.

Ocak ayı içinde misafir etmekten gurur duyduğumuz 
Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama’nın söyledikleri de 
bunu destekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat 
Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ASELSAN’a 
ziyarette bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Rama, “Türk teknolojisinin kalbini 
ziyaret etme ve büyük bir dönüşümle kendini donatarak, 
dünyada barış ve istikrarı koruma tutkusuna şahit olma 
fırsatı verildiği için teşekkür ederim. Bu ülke için yaptıklarınız 
ve bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Bunun 
için tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı. Rama, ASELSAN 
ürünlerinin en kısa zamanda ülkesinde kullanılmasını 
istediğini de söyledi. 

Bir uluslararası iş birliği için de imza attık. ASELSAN 
teknolojisi ile ALSTOM’un raylı sistemler alanındaki 
tecrübesi, uzun süreli iş birliği çerçevesinde birleşti. Araç 
Üstü Sinyalizasyon Sistemleri (ETCS) alanında yapılan 
bu iş birliği anlaşması ile küresel ve lokal pazarda, gerek 
modernizasyon gerekse yeni ürün geliştirme alanlarında 
uzun süreli ortaklık sağlandı.

ASELSAN’ın ilk günden itibaren en büyük paydaşlarından 
olduğu TEKNOFEST heyecanı hiç bitmiyor. Dünyanın en 
büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 
kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” 
başvurular başladı. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji 
Yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, 
üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli 
binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için 
birbirinden farklı kategorilerde katılabilecek. Son başvuru 
tarihi ise 28 Şubat.

ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi iş birliği 
kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 
3U Küp Uydusu, SpaceX’in roketi ile görev yapacağı 
yörüngesine başarıyla gönderildi.

Projelerimizle ilgili pek çok gelişme yaşandı. Bunların 
bazılarından bahsetmek gerekirse; Kılıç Sınıfı 
Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere Sistemi (KASUMSİS) 
Temini Projesi kapsamında gerçekleştirilen X-Bant Uydu 
Haberleşme Sistemi teslimatları devam ediyor.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ile ASELSAN arasında imzalanan Gaziantep, Hatay 
ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu 
İşine İlişkin Sözleşme kapsamında, 120 noktaya İkaz ve 
Alarm (Siren) Sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

Ücret Toplama Sistemi ASELSAN tarafından tesis edilen 
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen özel otoyol 
projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu, 16 Aralık 2020 
tarihinde; Kuzey Marmara Otoyolu 6.Kesim ise 19 Aralık 
2020 saat 00:01 itibarıyla araç geçişine açıldı.

2021 yılının ilk ayında şirketimiz ile ilgili pek çok güzel 
gelişme yaşandı. Hem güvenlik güçlerimiz, hem de 
devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları  
için durup dinlenmeden çalışmaya devam ettik. Elimizden 
geldiğince bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir sonraki 
bültenimizde buluşmak üzere sağlıkla kalın.  

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama ile ASELSAN’a ziyarette 
bulundu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN’ın 
Ankara Macunköy’deki yerleşkesinde Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün’le bir 
araya geldi. Görgün, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, 
askeri ve sivil alanda geliştirilmiş teknolojileri tanıttı.

Burada Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak açıklama 
yapan Oktay, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki 
kapasitesini yerinde görmek ve Arnavutluk’un 
ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN’a ziyarette 
bulunduklarını belirtti.

Türkiye’nin savunma sanayi alanında kapasitesinin 
yüzde 20’den 70’lere yükseldiğini vurgulayan Oktay, 
kapasitenin daha da artacağına işaret etti.

Oktay, “Şu anda bulunduğumuz tesiste bütün bu 
teknolojik gelişmelerin sadece askeri alanda değil 
sivil alanda da kullanıldığını gösteren teknolojileri ve 
ürünleri fiilen görüyoruz.” dedi.

Rama ve heyetiyle gelecek temaslarda bu alanda neler 
yapılacağıyla ilgili görüşmelerin süreceğini aktaran 
Oktay, “Şu an itibarıyla bu projeler gelişmeye başladı. 
Bundan sonraki ilişkilerimiz de bundan önce olduğu 
gibi, güçlü şekilde devam edecektir.” ifadesini kullandı.
Oktay, Türkiye ve Arnavutluk’un iyi ve kötü zamanda 
birbirine destek olan iki devlet olduğunu belirterek, “Bu 
dostluğun bir göstergesi olarak savunma sanayisindeki 
iş birliğimizi görüşmek üzere buradayız.” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY 
VE ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA 
ASELSAN’I ZIYARET ETTI



3ŞUBAT 2021

“Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici”

Arnavutluk Başbakanı Rama da ASELSAN ziyaretinde 
Türkiye’nin birkaç yıl içinde teknolojik alanda ne 
kadar ileri gittiğine şahit olduğunu dile getirerek, 
“Türk teknolojisinin kalbini ziyaret etme ve büyük 
bir dönüşümle kendini donatarak, dünyada barış ve 
istikrarı koruma tutkusuna şahit olma fırsatı verildiği için 
teşekkür ederim.” diye konuştu.

Rama, yakın gelecekte ülkesinin şehirleri ve yollarında 
ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin 
kullanılmasını arzu ettiğini vurgulayarak, “Birkaç 
yıl içinde bu ülke için yaptıklarınız ve bu ülkenin  
yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Bunun için tebrik 
ediyorum.” ifadesini kullandı.

Konuk Başbakan, ASELSAN ziyaretinin ardından 
Türkiye’den ayrıldı. 
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ASELSAN 2020 IZ BIRAKANLAR 
ÖDÜLLERI

ASELSAN’ın gelişim yolculuğunda bir adım daha 
atılarak “ASELSAN İz Bırakanlar Ödülleri” hayata 
geçirildi. Ödül Törenimiz Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün’ün  
2020 yılının değerlendirmesini yaptığı ve 2021 

hedeflerine değindiği açılış konuşmasıyla başladı. 
Ardından Millileştirme ve Süreç İyileştirme 
kategorilerinde üçüncü, ikinci ve birinci olan  
projelerimiz açıklandı. Kalite ödüllerinde ise her bir 
sektörün birinci projesi ayrı ayrı seçildi. 
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Belirlenen kategorilerin dışında ise, ASELSAN 
için yarattıkları değerden ötürü ‘Sıfır Atık’ 
projesine ve ‘ASELSAN Sağlık Yönetimi’ne 
Özel Ödül verilmesi kararlaştırıldı. Son olarak 
İyi ki Varsın ve Pusula kategorilerinde birinciler 

açıklanırken, Gelişim Atölyesi kategorisinde en 
çok ve en farklı fikir veren sektörümüz birinci  
sektör olarak seçildi. 07.01.2021 tarihinde online olarak 
gerçekleştirilen Ödül Törenimizi aileleriyle birlikte 
izleyen tüm çalışanlarımızla büyük bir coşkuyla kutladık.
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TEKNOLOJI ÜRETEN GENÇLIĞIN 
HEYECANLA BEKLEDIĞI AN GELDI!
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali 
TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji 
Yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her 
kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve 
ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına 
geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, yüz 
bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 
5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler 
kıyasıya mücadele etti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji 
Yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, 
lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar 
nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek 

için birbirinden farklı kategorilerde katılabilecek. Son 
başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Kendine Güvenen Gençler, 34 Farklı Kategori  
Sizleri Bekliyor!

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma 
kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük 
ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji 
Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. 
TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü 
Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay 

ASELSAN a Bülten6
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Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri 
Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara 
Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez 
düzenleniyor.

Yapay Zeka, Su Altı Sistemleri, Otonom Sistemler 
Teknolojinin Her Alanında Yarışmalar

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda 
farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve 
mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını 
artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin 
teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek 
için Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım’dan Sualtı 
Sistemlerine teknolojinin her alanında düzenlediği 
yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji 
Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji 
üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması 
hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin 

projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını 
geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL’nin üzerinde 
malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp 
dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon 
TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayii ve 
Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde 
gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve 
üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül 
tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek 
olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in 
bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek 
için https://teknofest.org/yarismalar adresini ziyaret 
etmeniz yeterli olacak.

ŞUBAT 2020 7
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IDEF 2011 fuarında ilk defa sergilendiği günden 
bugüne, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine 

giren, yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece 
yurt içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede faaliyet 
gösteren SARP’ın onuncu yaşı ve üç bininci üretimi, 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk 
Görgün’ün katılımı ile Savunma Sistem Teknolojileri 
(SST) Sektör Başkanlığı Hacim Kamoy Üretim Holünde 
kutlandı.      

Pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı bir katılımla 
organize edilen kutlamada, SST Sektör Başkanı Behcet 
Karataş tarafından ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah 
Sistemleri (UKSS) kısa tarihçesi katılımcılar ile paylaşıldı. 
Sonrasında ise Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik 
(MGEO) Sektör Başkanı Mustafa Kaval tarafından SARP’ın 
kalifikasyon ve seri üretim süreci anlatıldı. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün 
yaptığı konuşmada, SARP sisteminin ASELSAN’ın yerli 
ve milli imkânlarla üretilen en önemli değerlerinden biri 
olduğunu belirtirken, inşaat faaliyetleri tamamlanarak 
faaliyete geçen ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş’nin 
devreye girmesiyle bu alanda çok daha etkin bir şekilde 
çalışmaların yürütüleceğini vurguladı. Konuşmaların 
ardından SARP sistemleri ile kısa bir gösterim yapılarak 
kutlama töreni tamamlandı.

ASELSAN UKSS ürün ailesinin üyelerinden biri olan 
SARP, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ihtiyaçlarını tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilerek 
karşılıyor. Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle 
öne çıkan SARP, sadece yurt içinde değil, yurt dışında 
da ASELSAN’ı başarı ile temsil ediyor. 2020 yılında 
ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesi ile birlikte 
SARP’ın hizmet verdiği ülke sayısı altıya çıktı. ASELSAN, 
SARP ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer 
üyeleri ile birlikte yirmi ülkede hizmet vermeye ve bu 
alanda dünyadaki üç lider firmadan biri olmaya devam 
ediyor. 

SARP Uzaktan Komutalı Silah Sisteminin Özellikleri

Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan 
SARP, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin 
atış gücünü, hassas keşif yeteneği ile birleştiren SARP 
sistemi hafif ve düşük profil tareti sayesinde, hem taktik 
kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı, hem 
de yerleşim bölgelerinde, sabit tesislerde asimetrik 
tehditlere karşı kullanılabiliyor. 

SARP içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe 
bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm 
üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor. 
Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı 
stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş 
balistik algoritmalara sahip olan SARP hareket halinde 
de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme yapabiliyor.

SARP SILAH SISTEMININ ÜÇ BININCI 
ÜRETIMI KUTLANDI
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ASELSAN’ın 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun kapsamında faaliyet gösteren Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı onaylı altı Ar-Ge merkezi bulunuyor. 
Beşi Sektör Başkanlıkları biri de Ar-Ge Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcılığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten 
söz konusu merkezlerde beş bini aşkın Ar-Ge personeli 
istihdam ediliyor.

ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik 
(MGEO) Sektör Başkanlığında büyüyen iş hacmi 
ve artan proje sayısı nedeniyle güdüm ve insansız 
sistem projelerinde çalışan ilgili personel  ile sistem 
tasarım laboratuvarları ve üretim altyapıları AKYURT-2 
yerleşkesine taşındı. Ar-Ge Personeli statüsünde olan 
yaklaşık 120 çalışanın Ar-Ge Merkezi teşviklerinden 
yararlanmaya devam edebilmesi amacıyla söz konusu 

ONAYLI AR-GE MERKEZI  
SAYIMIZ 7 OLDU 
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ikinci yerleşke için Ar-Ge merkezi belge başvurusu 
yapıldı. Başvuru değerlendirme sürecini müteakiben 
12 Ocak 2021 tarihinde yapılan Değerlendirme ve 
Denetim Komisyon Toplantısında alınan karar ile belge 
başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylandı.

Bu karar ile Mikro-Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik 
Sektör Başkanlığı MGEO-2 Ar-Ge Merkezi resmen 
faaliyete geçmiş oldu.



ASELSAN a Bülten12

KONYA, ASELSAN ILE SAVUNMA 
SANAYININ MERKEZI OLACAK

ASELSAN teknolojisi ile ALSTOM’un raylı sistemler 
alanındaki tecrübesi, uzun süreli iş birliği 
çerçevesinde birleşti. Araç Üstü Sinyalizasyon 

Sistemleri (ETCS) alanında yapılan bu iş birliği anlaşması 

ile küresel ve lokal pazarda, gerek modernizasyon 
gerekse yeni ürün geliştirme alanlarında uzun süreli 
ortaklık sağlandı. Bu iş birliği sayesinde raylı sistemler 
alanında öncü iki kuruluşun güçlerini birleştirerek, 

ASELSAN - ALSTOM IŞ BIRLIĞI 
SÖZLEŞMESI IMZALANDI
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Türkiye’deki demiryollarının uluslararası standartlara 
uygun olarak modernizasyonunun yanı sıra geliştirilecek 
sistem çözümünün yeni hatlara uygulanması, ERTMS 

araç üstü çözümlerinin geliştirilmesi konusunda verimli 
ve yenilikçi sonuçlara erişmesi hedefleniyor.



ASELSAN a Bülten14



15ŞUBAT 2021ŞUBAT 2021 15

ASELSAT 3U
KÜP UYDUSU 
GÖREVDE

ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi 
iş birliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak 

geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX’in roketi 
ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi.

ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği 
görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev 
yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. 
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Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere 
Sistemi (KASUMSİS) Temini Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi 

teslimatları devam ediyor. 

Pandemi sebebiyle tüm ASELSAN ekibine Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığına 
giriş yapmadan önce Covid testi uygulandı ve negatif 
sonuçları alındıktan sonra TCG KILIÇ üzerinde 
çalışmalara başlanıldı. 

Uydu haberleşme sisteminin entegre edildiği 9’uncu 
gemi olan TCG KILIÇ üzerinde kabul işlemleri başarılı 
bir şekilde tamamlandı. 

Yapılan kabul ile birlikte TCG KILIÇ uydu kapsama alanı 
içerisindeki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz 
ve güvenli haberleşme yeteneğine sahip oldu.

Ek olarak tüm kılıç sınıfı hücumbotların uydu üzerinden 
haberleştiği Uydu Muhabere Yedek Kontrol Merkezi 
ile Gözetleme Koordinasyon Merkezi alt sistemlerinin 
geçici kabul testleri başarılı bir şekilde tamamlanarak 
ilgili alt sistemlerin teslimatı gerçekleştirildi.

KASUMSIS X-BANT UYDU 
HABERLEŞME SISTEMI TESLIMATI



17ŞUBAT 2021



ASELSAN a Bülten18 ASELSAN a Bülten18

Çevreye duyarlılık çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birisi olan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 
yerleşkelerimizde kağıt bardak kullanımına son verildi. 

ASELSAN’DAN SIFIR ATIK PROJESI
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Çevremizi gelecek nesiller için korumamıza destek olan bardak uygulaması ile tüm ASELSAN ailemize 2020 yılı 
içerisinde iki defa bardak dağıtımı gerçekleştirildi. 
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IKAZ VE ALARM SIREN SISTEMI (IKAS) 
PROJESI

Her türlü afet, acil durum ve sivil savunma hallerinde 
halkımızın; en hızlı şekilde uyarılabilmesi amacıyla 
tek bir merkezden kontrol edilebilen İkaz ve 

Alarm Siren Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında 19.02.2019 
tarihinde imzalanan Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde 
İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu İşine İlişkin 
Sözleşme kapsamında, 120 noktaya İkaz ve Alarm 
(Siren) Sistemi kurulumu gerçekleştirildi. 

İkaz ve Alarm Siren Sistemi; tesis edilecek her ilde ana 
ve tali olmak üzere yer alacak iki il kontrol merkezinden, 
saha uç noktalarındaki siren birimlerinden ve yardımcı 
sistemlerden oluşuyor. Sistemdeki siren birimleri ile 
kontrol merkezleri arasındaki iletişim ASELSAN milli 
tasarımı olan JEMUS telsiz altyapısı üzerinden sağlanıyor 
ve kayıtlı ikaz ve alarm ses dosyalarının uzaktan kontrolü 
ile gerekli ikazları yayınlayabilmesinin yanı sıra kontrol 
merkezleri veya uç birimlerden canlı anons yeteneği de 
bulunuyor.

İmzalanan söz konusu sözleşme kapsamında Gaziantep, 
Hatay ve Kilis illerine yönelik kurulumlar tamamlanarak 
tüm sistemlerin kabulleri başarı ile gerçekleştirildi.

İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi ile kazanılan tecrübe 
ve yetenek sayesinde 2021 yılı içerisinde tesis edilmek 
üzere Kırklareli, Iğdır ve Sinop illerine yönelik de 
sözleşme imzalandı. 

AFAD’ın, hem 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 
24 numaralı maddesi kapsamındaki görevi hem de 
2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde günümüz 
teknolojisine uygun İkaz ve Alarm Siren Sistemlerinin 
tüm Türkiye’de tesis edilmesi stratejik hedef olarak yer 
alıyor. 

Bu doğrultuda, yaygınlaştırılması planlanan sistemlere 
yönelik yeni oluşturulacak sözleşmeler kapsamında 
mevcut projede yer alan kritik görev donanımlarının ve 
gerekli entegrasyon yazılımlarının da yerlileştirilerek; 
ASELSAN tarafından geliştirilecek yerli Siren 
Sistemlerinin Türkiye’nin 81 ilinde de kullanılması 
hedefleniyor.
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Türkiye’nin alçak irtifa hava savunmasında önemli 
görevler üstlenen ATOM 35 mm Parçacıklı 
Mühimmat kabul atışı testleri, Savunma Sanayii 

Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) 
temsilcilerinin katılımlarıyla Milli Savunma Bakanlığı 
Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı 
atış poligonunda başarıyla tamamlandı. 

Zorlu şartlar altında gerçekleştirilen kabul testleri 
başarıyla tamamlanarak 35mm Parçacıklı Mühimmatın 
Hv.K.K.lığı envanterine girmesi için sevkiyat işlemlerine 
başlandı. 

ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat çalışma konsepti; 
mühimmatın hedef önünde programlanan zamanda 
parçalanması ile hava tehdit unsurunun yüksek kinetik 
enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip ağır metal 
parçacıklardan oluşan bir bulut içerisinde etkisiz hale 
getirilmesine dayanıyor. Bu özellik ile ATOM 35 mm 
Parçacıklı Mühimmat, namlulu silahlarla vurulması 
mümkün olmayan küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı 
etkinlik gösterilmesini sağlıyor. Ayrıca uçak, helikopter 
gibi konvansiyonel hava hedeflerine karşı görece daha 
uzak mesafede daha az sayıda mühimmat ile etkinlik 
sağlanabiliyor.    

YILIN SON AKILLI MÜHIMMAT 
TESLIMATI
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ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı Tedarik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında EHHAS 
Bakım Onarım Hizmeti Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre, ASELSAN üç yıl süreyle, Türk Silahlı 
Kuvvetleri Emniyetli Hücresel Haberleşme Sistemi için 
genel bakım onarım hizmeti verecek.

TSK EMNIYETLI HÜCRESEL 
HABERLEŞME SISTEMI (EHHAS) BAKIM 
ONARIM SÖZLEŞMESI
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Avrupa Birliği, Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon 
Programı kapsamında yeni projeleri desteklemek 
üzere çok geniş çaplı bir çalışma programı başlattı. 

Program kapsamında Toplumsal Zorluklar (Societal 
Challenges) kategorisinin Akıllı, Temiz ve Entegre 
Ulaşım (Horizon 2020 MG-2-12-2020: Improving Road 
Safety by effectively monitoring working patterns and 
overall fitness of drivers) alanında destek alabilmek 
amacıyla farklı projelerle başvuru yapan on sekiz 
konsorsiyum çeşitli değerlendirme aşamalarında yarıştı 
ve ASELSAN’ın da içinde yer aldığı konsorsiyumun 
FITDRIVE isimli projesi, kabul alan iki projeden biri oldu. 
Proje aynı zamanda ASELSAN’daki ilk ve tek Ufuk 2020 
projesi olması bakımından da önemlidir.

Teşvik almaya hak kazanan FITDRIVE – FITness of DRIVErs 
projesi, trafik kazalarını önlemek amacıyla yola çıkarak, 
kazaların uzun dönemde insan davranışlarının, psikolojik-
bilişsel bozuklukların ve yorgunluğun neden olduğu 
gerçeğine odaklandı. FITDRIVE; sürücünün fiziksel 
veya bilişsel yorgunluğu, bilişsel yükü, reaksiyon süresi 
gibi bilgileri sürücülere sunarak sürüş performansını 
yönetmek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla yeni 
uygulama yazılımları ve yöntemlerinin tasarım, uygulama 
ve testlerini gerçekleştirecek. Konsorsiyum aynı 
zamanda yol güvenliğini artırmak için sürücünün sürüş 
performansını etkileyen çok sayıda problemi birden 
tespit edebilecek yeni bir tarama cihazı geliştirecek. 

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı 
bünyesindeki smart/akıllı takograf geliştirme çalışmaları 
çerçevesinde önerilen akıllı telefon/tablet ve yol kenarı 
iletişim ve denetim uygulamalarını da içeren ASELSAN’ın 
yenilikçi çözümleri projede önemli bir yer tutuyor. Akıllı 
takograf geliştirme kapsamında profesyonel sürücülerin 
kimlik bilgileri, araca özgü parametreler, güvenli GNSS 
(Global Navigation Satellite System) bilgileri gibi önemli 
bilgiler, geliştirilecek yeni kripto algoritmalarıyla birlikte 
merkezi sunuculara CAN (Controller Area Network) 
hattı üzerinden gönderilecek ve diğer biyometrik 
sensörlerden elde edilen verilerle merkezi bir bulut 
veri tabanında işlenecek. Verilerin işlenmesi ile sürüşe 
elverişli olan sürücüler ile sürüşe elverişli olmayan 
sürücülerin ayırt edilmesi sağlanacak. Sürüşe elverişli 
olmayan sürücülerin kontrol ekipleri tarafından kolayca 
tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla, Bluetooth 
ve DSRC (Dedicated Short-Range Communications) 
kablosuz iletişim teknolojilerinin kullanımını mümkün 
kılan akıllı telefon/tablet uygulama yazılımı geliştirme 
çalışmaları yapılacak. Konsorsiyumda İspanya, İtalya, 
Fransa, Almanya, İsveç, İrlanda ve Türkiye olmak üzere 
yedi farklı ülkeden çeşitli şirketler, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve Ar-Ge kuruluşlarından oluşan 
toplam on katılımcı yer alıyor. 

AVRUPA BIRLIĞI UFUK 2020 
PROGRAMINDA ILK PROJEMIZ
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Ücret Toplama Sistemi ASELSAN tarafından tesis 
edilen Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen 
özel otoyol projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu, 

16 Aralık 2020 tarihinde; Kuzey Marmara Otoyolu 
(6. kesim) ise 19 Aralık 2020 saat 00:01 itibarıyla araç 
geçişine açıldı. 

Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılmasıyla Edirne’den 
başlayıp Ankara’ya kadar devam eden otoyol ile Niğde-
Mersin-Şanlıurfa Otoyolu birleşti. Böylece Trakya-Urfa 
arasında kesintisiz bir otoyol hizmeti sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6. kesiminin açılması ile 3. 
köprü bağlantısı sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
tamamı kullanılabilir duruma geldi.

ASELSAN Ücret Toplama Sistemi, işletmecinin; 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile otoyol geçiş garanti, 
gişe operatörleri ile nakit tahsilat, OGS-HGS bankaları 
ile otomatik geçiş, Maliye ile de nakit/kredi kartlı 
ödeme KDV mutabakat gereksinimlerinin tümünü 
karşılamaktadır.

Son yıllarda Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan 
otoyolların tamamında (Gebze-İzmir, İstanbul Kuzey 
Çevre Yolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya 
Tüneli, Menemen- Çandarlı) ASELSAN Ücret Toplama 
Sistemleri tercih edildi. 

ASELSAN OTOYOLLARDA ÜCRET TOPLAMA 
SISTEMINI TESIS ETMEYE DEVAM EDIYOR
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KGYS VE PTS PROJELERI GENIŞLIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ASELSAN ile Savunma Sanayii 
Başkanlığı arasında Kent Güvenliği Yönetim 

Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi (KGYS ve 
PTS) kapsamında Ek Talep Paketi-5 308.7 milyon TL 
tutar ile imzalandı. 

İmzalanan sözleşme ile Ulaşım, Güvenlik, Enerji, 
Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör 
Başkanlığı tarafından Emniyet ekiplerine kentlerin 
güvenliğinin artırılması ve operasyonel faaliyetlerin 
hızlandırılması amaçlı ürünler ile birlikte video analizlerin 
devreye alınacağı donanımlar teslim edilecek. 

Proje kapsamında on sekiz ildeki mevcut izleme 
ve yönetim sistemleri ilave görüntüleme noktaları 
eklenerek genişletilecek. Genişleme kapsamında 
tasarımı güncellenmiş yeni nesil 4K çözünürlükte sabit 
ve hareketli kameralar teslim edilecek.

İlave olarak, proje kapsamında on ilde emniyet 
güçlerinin uzak mesafe gece görüş kabiliyetlerini 
artırmaya yönelik soğutmalı (Dragon-Eye) ve soğutmasız 
multisensör termal kameraların teslimatları yapılacak.
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CCTV ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) içeren 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin (KGYS) 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 

kurulması projeye dâhil edildi.

Uluslararası hareketliliği etkileyen pandemi koşullarına 
rağmen, KKTC’ye Kent Güvenlik Sistemlerinin 
teslimatları başarı ile gerçekleştirildi.

KGYS VE PTS 
PROJELERI KKTC’DE
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EGZOZ ELEKTRONIK DENETLEME SISTEMI 
(EGEDES) PROJESI

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 
20 Mart 2020 tarihinde imzalanan Egzoz 
Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi 

ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetim 
yapılan yerlerde egzoz ölçümü yaptırmayan araçların 
tespit edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında 81 ilde 
Çevre İl Müdürlüklerine ASELSAN tarafından geliştirilen 
Mobil Plaka Tanıma Sistemlerinin teslimatı yapılacak.

EGEDES Projesi ile araçlar yol kenarında ve seyir 
halinde iken Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile yoldan 
geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden 
egzoz sistemine bağlanarak egzoz ölçümünü 
yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç 
saniye içerisinde araç görüntüsü ile beraber rapor 
oluşturulacak.
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UGES GÜVENLIK SISTEMLERINDEN 
VIDEOWALL ÜRÜN AILESI

ASELSAN’ın   4D   Sistem   ile    imzaladığı    ürün 
ortaklığı sözleşmesi ile: 

• Videowall ekranları (LCD/DLP), 

• Videowall kontrol cihazları, 

• Endüstriyel ekranlar,

• Bilgilendirme ekranları,

ASELSAN 4TheWall markası ile (Ulaşım, Güvenlik, 
Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) ürün 
ailesine katıldı.

İş birliği kapsamında Türkiye’de tek, dünyada 6 
videowall kontrol cihazı tedarikçisinden biri haline 
gelen ASELSAN, yüksek yerlilik oranı ile müşterilerine 
videowall ve ekran ürünleri sağlayacak.

İki kuruluşun güçlerini birleştirmesi ile özellikle kriz ve 
komuta merkezlerinde yerlilik oranı yüksek ve yenilikçi 
çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Halihazırdaki ürünlere ek olarak geliştirilecek olan 
bilgisayar monitörleri ve LED ekranlar ile önemli bir 
ithalat kaleminin önüne geçilmesi planlanıyor.
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Millileştirme çalışmaları, ASELSAN kuruluş 
misyonu ve değerlerine uygun olarak, yüksek 
motivasyon ve ülke menfaatlerini ön planda 

tutacak şekilde artırarak devam ediyor.

Bu çalışmalar sonucunda başarıyla millileştirilen 
ürünler yerli firmalar tarafından artık birer marka 
haline getirilerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığı ve 
gelişimine katkı sağladı.

ASELSAN, firmaların yeni pazarlar ve ihracat kapıları 
açmalarını destekliyor; ülkemizin güçlü ve kendi 
kendine yeten bir savunma sanayine sahip olması 
gerektiğinin bilinciyle, üretimlerindeki yerlilik oranlarını 
artıracak millileştirme hamlelerine devam ediyor. 

• RF Sonlandırıcı (RFTR Elektronik - RFTR)

• Örgülü Ekran Kabloları (AC Tasarım – AC Serisi)

• Şok/Titreşim İzolatörü (Belka Kauçuk – BTT Serisi)

• Yüksek Çözünürlüklü Kamera Modülü (Büyütech 
Yazılım-Buyutech)

• Kama Kilitli Kart Tutucu (Harp Savunma-Vikilit)

• S-Bant Blade Anten (Teknokar Savunma - Teknokar)

• Askeri Silecek Takımı (Promec – Triyosys) 

• Üç Ayak (Promec – Triyosys) 

• Kollu Bariyer Sistemi (Gateset & Fe-Tech – GTR-G 
Serisi)

• Kilitli Pim (Optik Torna – Opticlick) 

• Askeri Fan (Anova Arge – Uranus110, Neptune96, 
Mars47, AcFan) 

ASELSAN’IN MILLILEŞTIRME ÇALIŞMALARI 
SANAYICILERI MARKA SAHIBI YAPIYOR 

ASELSAN a Bülten30
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ASELSAN, haberleşme sistemlerinde kullanılan 
antenlerde de dışa bağımlılığı azaltacak hamleyi 
yaparak; gerçekleştirilen özgün geliştirme ve 

yan sanayi firmalarında yürütülen yerli seri üretim 
faaliyetleri sonucunda yan sanayi gelişimini de 
sağlayarak, rekabetçi fiyat ve yüksek teknik performans 
ile antenleri millileştirmeye devam ediyor. 

Son olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) 
Sektör Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Çok Bantlı 
Sayısal Müşterek Telsiz (ÇBSMT) Projesi kapsamında, 
30-512 MHz bandında kullanılacak olan V/UHF araç 
telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar 
tamamlandı. Mevcut durumda V/UHF telsizleriyle 
birlikte kara platformlarında yurt dışından tedarik edilen 
araç anteni yerine; yerli ve milli olarak üretilen ASELSAN 
anteni kullanılması kararlaştırıldı. ÇBSMT Projesi 
kapsamında 2021-2024 yılları arasında kullanılacak çok 
sayıda telsiz teslimatı yerli ve milli anten ile yapılacak. 

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör 
Başkanlığının otuz yılı aşkın süredir radar ve 
elektronik harp projeleri için özgün olarak geliştirilen 
anten teknolojileri birikimi kullanılarak HBT Sektör 
Başkanlığının çok sayıda üretim gerektiren haberleşme 
antenleri ve radom ihtiyaçları kısa geliştirme sürelerinde 
maliyet etkin olarak REHİS Sektör Başkanlığı tarafından 
millileştirildi. 

Yerlileştirilen haberleşme antenleri sonucunda, 2017 
yılından bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan 
anten ürünlerinin yüzde doksan beş yerlilik oranı ile yurt 
içi kaynaklarla gerçekleştirilmesi sağlandı. Üretimde 
alt yüklenicilere iş verilerek KOBİ ve yan sanayinin 
geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

HBT Sektör Başkanlığı ile yürütülen protokoller ile 
askeri haberleşme antenleri REHİS Sektör Başkanlığı 
tarafından millileştirilerek; HBT Sektör Başkanlığına 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Çok Bantlı Sayısal Müşterek 
Telsizi (ÇBSMT), Genel Maksat Helikopteri Haberleşme 
Cihazları Projesi, Azerbaycan Hava Platformları ve 
Kule Haberleşme Sistemi Modernizasyonu Projesi, 
AZERBAYCAN Radyolink Haberleşme Sistemi ve SİPER 
Projeleri başta olmak üzere muhtelif projelerde teslim 
ediliyor. Geliştirilen antenler ve radomlar taktik sahada 
etkin bir şekilde kullanılıyor.

Anten alanında elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe ile 
özgün tasarımlı çok bantlı baz istasyonu antenleri de 
geliştiriliyor. Çok sayıda 4XPOL GSM anteninin teslimatı 
yapılarak 8XPOL GSM anteninin prototip doğrulama 
çalışmaları yakın zamanda tamamlanacak.

ASELSAN’DAN REKOR ANTEN 
YERLILEŞTIRMESI
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Jandarma Genel Komutanlığı ile imzalanan 
Haberleşme, Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik  
Teçhizatı Alımı Sözleşmesi kapsamında  

ASELSAN tarafından geliştirilen GİZ (Güvenli USB 
Bellek) Projesinin teslimatı yapıldı. 

Hizmete özel gizlilik dereceli verilerin güvenli olarak 
saklanması ve taşınması amacıyla geliştirilen GİZ, 
verilerin depolanmasında donanımsal kripto altyapısı 
kullanıyor ve erişim kontrolünü üzerinde bulunan tuş 
takımı aracılığıyla sağlıyor. Olası güvenlik ihlallerinde 
verinin korunması amacıyla acil silme özelliği bulunuyor.  
64 GB depolama kapasitesine sahip ve USB 2.0/3.0  
ara yüzlerini destekliyor. Tak-çalıştır özelliği ile  
bilgisayar üzerinde herhangi bir yazılım olmadan  
işletim sistemi/platform bağımsız olarak çalışabiliyor.

GIZ (GÜVENLI USB BELLEK) 
PROJESI TESLIMATI
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ILK YARDIM EĞITIMINDE DE ÖNCÜ

27 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
İlk Yardım Yönetmeliği değişikliği ile Otomatik 
Eksternal Defibrilatör (OED, external otomatik 

elektroşok cihazı) eğitimlerinin verilmesi zorunlu hale 
getirildi.

Bu kapsamda daha önce ilk yardım eğitimi almış 85 
gönüllü çalışanımıza, iş yeri kıdemli hemşiresi Nameser 
Mete tarafından ASELSAN İlk yardım Eğitim Merkezinde, 
ASELSAN markası ile geliştirilen Heartline OED Eğitim 
Cihazı kullanılarak eğitim verildi. 

Yetkilendirilmiş eğitim merkezleri eliyle ülkemizde 
yılda ortalama 45.000 kişiye eğitim verilmesi ve il sağlık 
müdürlüklerince yapılacak sınav sonrasında başarılı 
bulunanların sertifikalandırılması öngörülüyor. OED’ler 
kalbin durmasına yol açan ölümcül ritim düzensizliği 
olan ventriküler fibrilasyonu saptadıktan sonra, 
elektroşok uygulayarak bu elektriksel sorunu çözüyor.

Kalbi duran bir kişi, kalp normal ritmine dönene kadar 
yaşam şansını her dakika yüzde 7-10 kaybediyor.  Aniden 
kalbi duran olguların yaklaşık üçte ikisi hastaneye 
ulaşamadan, yüzde 95’inden fazlası ise hayat kurtarıcı 

tıbbi donanıma ulaşamadığı için kaybediliyor. Otomatik 
defibrilasyon ve kardiyopulmoner canlandırma 
gerçekleştirilebilirse, bu grubun yaşam şansı yüzde 50 
oranında artıyor. 

Gelecek yıllarda eğitim alan çalışan sayımızın hızla 
çoğalacağına ve kurtarılacak yaşamlarda ASELSAN 
katkısını artarak göreceğimize yürekten inanıyoruz.
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İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm 
çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, 
güçlü bir iş güvenliği kültürü oluşturmak Entegre 

Yönetim Sistemlerinin (EYS) temelini oluşturuyor. 
EYS hedefleri doğrultusunda, yasal ve diğer şartların 
gerekliliklerini yerine getirerek, üst yönetimin liderliği 
ve tüm çalışanların katılımı ile sistemin iyileştirilmesi 
için her yıl sektör başkanlıkları arasında EYS Kupası 
düzenleniyor. 

Sektör Başkanlıklarının İş Güvenliği ve Çevre 
konularında, yıl içerisindeki durumlarının analiz edildiği 
EYS Kupasında, değerli çalışmalara ve önerilere imza 
atılıyor.

Değerlendirme Komitesi tarafından, belirlenen kriterler 
çerçevesinde yapılan kıymetlendirmeler sonucunda 
en yüksek puanı alan Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
(HBT) Sektör Başkanlığı, 2020 yılı EYS Kupasının sahibi 
oldu. 

Kupa, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından İcra Kurulu 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda HBT 
Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram 
Gençcan’a takdim edildi.

Başta HBT Sektör Başkanlığı yöneticileri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) Kurulu üyeleri ve EYS liderleri olmak 
üzere emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür 
ederiz.

2020 YILI EYS KUPASI SAHIBINI 
BULDU
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KYGMY, ISO 9001:2015 KALITE YÖNETIM 
SISTEMI BELGESINI ALMAYA HAK KAZANDI

Kalite yönetim sistemini uluslararası standartları 
örnek alarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi 
hedefleyen Kurumsal Yönetim Genel Müdür 

Yardımcılığı (KYGMY), gerçekleştirilen denetimlerle ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak 
kazandı.

Bureau Veritas Belgelendirme Kuruluşu denetçileri 
Metin Şenyurt ve Gürol Gökçimen tarafından 
gerçekleştirilen denetimlere, Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcılığı Kalite Yönetim Sistemi temsilcileri 
ve ilgili bölüm çalışanları katılım sağladı.

Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Hakan Karataş’ın liderliğinde, KYGMY İş Mükemmelliği 
ve Kalite Biriminin koordinasyonunda ve KYGMY 
Kalite Yönetim Sistemi temsilcilerinin planlı ve özverili 

çalışmaları ile Eylül 2019 tarihinde Kalite Yönetim 
Sistemi konusunda alınan eğitimler ile başlanan 
çalışmaların neticesi olarak KYGMY Kalite Yönetim 
Sistemi kuruldu ve sistemin uluslararası şartlara göre 
uygulandığını kanıtlayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Standardı sertifikası, Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcılığı adına hedeflenen zamanda alındı.

Altyapı ve Tesisler Yönetimi, İnşaat Emlak Yönetimi, Bilgi 
Yönetimi, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Sözleşme Yönetimi, Kurumsal İletişim Yönetimi, İş 
Mükemmelliği ve Kalite Yönetimi, Yönetim Destek ve 
Dokümantasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi, Dış Ticaret, 
Gümrük, Lojistik, Yönetim ve İdari Organizasyon 
faaliyetlerini kapsayan belge, Aralık 2023’e kadar 
geçerliliğini koruyacak.
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Rekabet koşullarının en üst seviyede olduğu 
günümüz ekonomilerinde, sürdürülebilir büyüme 
amacı olan bütün işletmeler artan bir verimlilik 

eğrisi ile faaliyet göstermek durumundadır.  Verimlilik, 
işletmeler açısından gündemin en üst sırasında yer alması 
gereken bir konu olup işletmenin genel performansının 
yükseltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, üretim 
kapasitesinin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve 
kârlılık artışı açısından önem arz etmektedir. Bu noktada, 
işletme faaliyetlerinde sürdürülebilir verimlilik artışına 
destek sağlayan veya verimsizliğe neden olan hususları 
tespit ederek ortadan kaldıran kurumsal sistemlerin 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

Birçok alanda olduğu gibi savunma sektöründe ulusal 
ve uluslararası düzeyde rekabet giderek artmaktadır. 
Savunma şirketlerinin rekabet gücünü arttırması ve 
sürdürülebilir büyüme sağlaması açısından verimlilik en 
önemli olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Verimliliği arttırmak, her şeyden önce çalışanlarda 
verimlilik bilincini yerleştirmekten geçmektedir. 
İşletmeler verimlilik artışı elde etmek için ellerindeki 
üretim kaynaklarını daha akılcı bir şekilde kullanmak 
durumundadırlar. Bu amaçla, işgücü kalitesinin 
arttırılması, etkin işleyen bir kurumsal ve bireysel 
performans sisteminin oluşturulması, süreçlerin 

yalınlaştırılarak sonuç ve performans odaklı bir şekilde 
tasarlanması verimlilik artışının sağlanması açısından 
önem arz etmektedir. ASELSAN’ın savunma sektöründe 
rekabet gücünü koruması açısından, özgün ürünler 
tasarlama yeteneğini sürdürmesi, üretimlerini yüksek 
kalitede, düşük maliyetle ve zamanında gerçekleştirmesi 
olmazsa olmaz koşullar olarak görünmektedir. 

İşletme faaliyetlerinde verimliliğin arttırılması veya 
verimsizliklerin azaltılmasına yardımcı olan kurumsal 
araçların başında “iç kontrol” sistemleri yer almaktadır. 
İç kontrol, bir kuruluşun hedeflerine ulaşması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan 
bir sistem olup bu sistemde en çok kullanılan model 
Destekleyici Kurumlar Komitesi - COSO (Comittee 
of Sponsoring Organizations) modelidir. COSO 
modeline göre iç kontrol, “Kurumun Yönetim Kurulu, 
yöneticileri ve diğer personeli tarafından yürütülen 
ve finansal raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliği, 
operasyonların etkinlik ve verimliliği ile kanun ve 
düzenlemelere uygunluğun sağlanması şeklindeki 
amaçların gerçekleştirileceğine yönelik makul güvence 
sağlayan bir süreç” şeklinde tanımlamıştır. Bu kapsamda, 
işletmede tasarlanan iç kontrol süreçlerinin temel hedefi 
kurumun etkinlik, verimlik ve ekonomiklik kavramlarına 
uygun olarak faaliyet göstermesidir. 

IÇ DENETIM 
VE VERIMLILIK
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İç kontrol faaliyetlerinin işletmenin verimliliği üzerindeki 
önemini vurguladıktan sonra ele alınması gereken diğer 
bir kavram da “İç Denetim” kavramıdır. Uluslararası 
Mesleki Uygulama Çerçevesinde “İç Denetim, bir 
kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 
katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence 
ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk 
yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini 
değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli 
ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına 
ulaşmasına yardımcı olur.” şeklinde tanımlanmıştır. İç 
denetimin tanımı incelendiğinde, iç denetimin kurumun 
iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve 
geliştirmek amacına odaklandığı ve bu sayede verimlilik 
artışına yardımcı olduğu görülmektedir. 

İç denetim sistem/süreç denetimi, uygunluk denetimi, 
performans denetimi, mali denetim ve bilgi teknolojileri 
denetimi şeklinde ifade edilebilen denetim türlerini 
ihtiva etmekte olup paydaşlara makul bir güvence 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, iç denetim 
ile işletmede yaşanan veya yaşanma riski bulunan 
mevzuata uygunsuzluk, hata, hile, verimsizlik ve diğer 
risklere yönelik olarak riskleri tespit edici ve önleyici bir 
güvence sistemi ile verimlilik artışına katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

İşletmelerde iç denetim, kurumsal yönetim 
uygulamalarına işlevsellik kazandırılarak verimlilik 
artışı sağlanması açısından önemli bir role sahiptir. İç 
denetim, kurum içerisinde işletme körlüğü nedeniyle 
görülemeyen ve verimsizlik oluşturan noktaları tespit 
ederek sorunları gün yüzüne çıkarmakta ve çözüm 
yolları bulunmasına yardımcı olmaktadır. Bir işletmenin 
faaliyetlerini belirli kişilerin varlığına bağlı olmadan 
sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan 
bir yönetim ve organizasyon yapısı oluşturulması 
olarak da tanımlanan kurumsallaşmanın en önemli 
göstergelerinden bir tanesi de iç denetimin önceden 
belirlenmiş ve genel kabul gören normlara uygun 
olarak gerçekleştirilmesidir. Kurumsal yönetimin ilk şartı 
olan etkin bir iç denetim fonksiyonu, öncelikle kurum 
yönetimi ve hissedarlara, daha sonra da yatırımcılara en 
basit anlamda kurumun iç kontrol süreçlerini oluşturmak 
suretiyle verimli bir şekilde yönetileceğine ilişkin 
teminattır.

ASELSAN’daki iç denetim çalışmaları Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunan İç Denetim 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. İç Denetim 
Başkanlığının ana fonksiyonu; Şirkete değer katmak 
amacıyla kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve iç 
kontrol süreçlerini değerlendirerek bunların geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, Şirketin 
büyümesine, yaşanan rekabet ortamına uygun olarak 
gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 
Şirketin etkinliği, verimliliği ve kurumsal yapısını 
olumsuz etkileyen aksaklıkları tespit etmek suretiyle 
hak ve çıkarlarını korumak üzere sistemli ve disiplinli 
bir yaklaşımla tarafsız ve bağımsız bir denetim faaliyeti 
yürütmektir.

Eylül 2014’te gerçekleştirilen yeniden yapılandırma ile 
İç Denetim Başkanlığının Yönetim Kuruluna bağlılığı 
güçlendirilmiş ve organizasyon yapısı sadeleştirilmiştir. 
Ayrıca, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uyumun 
arttırılması amacıyla İç Denetim Yönergesi güncellenmiş, 
denetim sürecinde öngörülebilirliği arttırmak amacıyla 
az sayıda kurumsal firmada uygulanabilen bir yaklaşım 
olan üç yıllık denetim planı uygulamasına geçilmiş, 
denetim ve iç denetim faaliyet raporlarının formatı 
geliştirilmiş ve karar alma süreçlerine katkı yapılması 
amacıyla araştırma raporları düzenlenmeye başlanmıştır.

İç Denetim Başkanlığının yeniden yapılandırılması 
ile birlikte Çizelgede görüleceği üzere iç denetim 
raporlarındaki bulgu ve öneri sayılarında önemli bir artış 
ortaya çıkmıştır. 

Bunlara ek olarak, İç Denetim Başkanlığı tarafından 
süreçlerde iyileşme sağlanması, suiistimal risklerinin 
azaltılması, işlemsel bazda karar alınması ya da 
uygulama yapılması amacıyla 2015 - 2020 döneminde 
düzenlenen inceleme raporlarında toplam 233, 
araştırma raporlarında ise 96 adet öneri geliştirilmiştir. 

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ASELSAN’da 
verimliliğin sürekli bir şekilde arttırılması hedefi her 
zaman önemli bir yer tutmaya devam edecek ve aynı 
zamanda dijital denetim anlayışına geçilmesi suretiyle 
iç denetimin verimliliği de yükseltilecektir. 
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Mobil cihazlarımızda mesajlaşma, sesli ve 
görüntülü görüşme amaçlı Whatsapp, Telegram 
gibi iletişim araçlarını kişisel ve iş amaçlı 

kullanmaktayız. Ancak bu ürünlerin yabancı menşeli 
olması nedeniyle oluşabilecek güvenlik risklerine karşı 
ASELSAN Ailemizin kendi içinde ve ekosisteminde 
güvenle kullanabileceği, bize ait, güvenilir bir aile içi 
mesajlaşma platformu ihtiyacı bulunmaktaydı.

Savunma sanayiinin öncü ve lokomotifi ASELSAN’ımızın 
kurum içi iletişiminde etkin rol alacak yerli, milli ve 
güvenli “a-İleti Uygulaması” Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcılığı Bilgi Yönetimi Direktörlüğünün 
uhdesinde geliştirildi. Uygulamanın ilk sürümü öncelikli 
olarak mobil cihazlarda mesajlaşma, toplu mesaj ve 
birebir görüntülü görüşme kabiliyetleri ile kullanıma 
hazır hale getirilerek sunuldu. a-ileti uygulaması, 2020 
yılı Eylül ayından itibaren binlerce ASELSAN çalışanı 
tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Kısa süre içinde ASELSAN Ailesinin de katkı ve geri 
bildirimleriyle birlikte çoklu görüntülü görüşme 
ve web üzerinde kullanım kabiliyetlerinin de 
kazandırılacağı a-İleti’yi kullanabilecek; böylelikle 
kurum içi iletişimimizde hız ve güvenlik seviyemizi 
artıracağız. a-ileti’nin kullanıma geçmesi ile birlikte 
Cumhurbaşkanlığı talimatı olan Whatsapp gibi 
ürünlerin kullanılmamasına yönelik uyum da sağlandı.

a-İleti, kurumsal iletişim aracının tüm sistemleri ve 
iletişimi ASELSAN Veri Merkezinde Bilgi Yönetimi 
Direktörlüğü tarafından yönetiliyor. Ayrıca a-ileti 
altyapısı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında 
telefondaki tüm verileri de korumak üzere tasarlandı.

ASELSAN AILESI 
IÇI MESAJLAŞMA 
PLATFORMU 
A-ILETI
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WHATSAPP 
GÜNCELLENEN 
GIZLILIK ILKELERI 
VE IZINSIZ VERI 
PAYLAŞIMI SORUNU

Facebook Şirketler Topluluğuna bağlı anlık mesajlaşma 
uygulaması WhatsApp’ın 4 Ocak 2021 tarihinde 
duyurduğu yeni “Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkeleri” 
(“Gizlilik İlkeleri”) pek çok tartışmayı da beraberinde 
getirdi.  

WhatsApp’ın Facebook Şirketler Topluluğuna katıldığı 
Şubat 2014 tarihinden günümüze Gizlilik İlkeleri 
uygulamalarına ilişkin hâlihazırda tartışmalar mevcutken 
WhatsApp tarafından uygulanan söz konusu dayatma 
kullanıcılarda haklı şüpheler oluşturdu.  

Bu yazımızda WhatsApp’ın Gizlilik İlkelerine yaptığı 
güncellemeleri ve bu güncellemenin günlük hayatımıza 
hukuki etkilerini ele alacağız.

I. GÜNCELLENEN GİZLİLİK İLKELERİ 

WhatsApp tarafından güncellenen Gizlilik İlkelerinde 
2016 yılından beri kullanılan “uçtan uca şifreleme” 
yöntemine ilişkin bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiştir. 
WhatsApp’ın açıklamasına göre, uçtan uca şifreleme 
yöntemi ile mesajların içeriğine, görsellere ya da 
ses kayıtlarına yalnızca bu mesajlaşmanın tarafları 
ulaşabilmektedir. Hatta mesajların; iletişimin diğer 
taraflarına teslim edildikten sonra sunuculardan dahi 
silinmekte olduğu iddia edilmektedir.

Bununla birlikte mesajlaşma içeriğinin işlenmemesi, 
hiçbir verinin işlenmediği anlamına gelmemektedir. 
Dolayısıyla bu güncellemenin kullanıcılara neler getirdiği 
ayrıca incelenmelidir. 

• WhatsApp tarafından mevcut durumda 
kullanıcı hesabı oluşturmak için gerekli cep telefonu 
numarası ve tercih edilen profil adı ile birlikte telefon 
rehberi, dahil olunan grup bilgileri, yapılan aramalara 
ilişkin bilgiler, son görülme bilgisi ve hatta kullanıcının 
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cihazının modeli, işletim sistemi, tarayıcı bilgileri, IP 
adresi gibi bilgiler ile pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama 
sürümü, mobil şebeke, bağlantı bilgileri (telefon 
numarası, mobil iletişim operatörü veya İnternet 
servis sağlayıcısı dâhil), dil ve saat dilimi bilgileri de 
toplanmaktadır. 

• WhatsApp, 2016 yılında yürürlüğe koyduğu Gizlilik 
İlkeleri ile kullanıcılarına, verilerinin Facebook Şirketler 
Topluluğu ile paylaşılmasına izin verip vermediklerine 
ilişkin bir seçenek sunmuştu. Ancak WhatsApp, Gizlilik 
İlkelerindeki değişiklik ile birlikte kullanıcılarının 
seçim yapma hakkını devre dışı bırakarak uygulamayı 
kullananların verilerini Facebook Şirketler Topluluğu ile 
paylaşacağını açıklamıştır. 

• Ayrıca, WhatsApp tarafından açıklanan “Bilgileri 
Nasıl Kullanırız?” kısmında, işlenen verilerin Facebook 
Şirketler Topluluğu ürünlerine bağlanmak için 
kullanılabileceği hususu da yer almıştır. Bu da aslında 
kullanıcıların aynı cihazda kullanılan Facebook Şirketler 
Topluluğuna ait uygulamalarda eşleştirilmesidir. 
WhatsApp kendi internet sitesinde Facebook şirketlerini 
şu şekilde sıralamıştır: Facebook Inc., Facebook Ireland 
Limited, Facebook Payments Inc., Facebook Payments 
International Limited, Onavo, Facebook Technologies 
LLC, Facebook Technologies Ireland Limited, WhatsApp 
Inc., WhatsApp Ireland Limited ve CrowdTangle. Mevcut 
şirketler bunlarla sınırlı olmakla birlikte, ileride başka 
şirketlerin de Facebook Şirketler Topluluğu çatısı altına 
alınması durumu her zaman ihtimal dâhilindedir.

II.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ MEVCUT DURUM

WhatsApp Avrupa ülkelerindeki kullanıcılarına ayrı bir 
“Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi” sunarak bu ülkelerde 
yaşayan kullanıcıları veri paylaşım zorunluluğuna tabi 
tutmamıştır. Sosyal medyada WhatsApp’a gösterilen 
tepkideki en büyük etkenin bu ayrımcılık olduğunu 
değerlendiriyoruz. Bu ayrımcılığın nedeni Avrupa 
Birliği’ndeki aşağıda açıkladığımız düzenleme ve 
yaptırımlardır.

• Öncelikle WhatsApp Avrupa Birliği ülkelerine 
WhatsApp Ireland Limited üzerinden hizmet sağlarken 
diğer bölgelere WhatsApp LLC üzerinden hizmet 
vermektedir. Dolayısıyla diğer ülkelerde doğrudan bir 
muhatap bulunmamaktadır. 

• Avrupa Birliği’nde 2014 yılında Facebook ile WhatsApp 
birleşmesine izin verilmesine ilişkin en önemli şartlardan 
biri iki şirket arasında veri aktarımında bulunulmamasıydı. 
Bununla birlikte 2016 yılındaki WhatsApp hizmet 

şartlarının güncellenmesiyle birlikte Facebook bu kuralı 
ihlal etmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından Facebook’a 
idari para cezası verilmiştir. Bu doğrultuda Avrupa 
ülkelerinin ilgili kurumları da WhatsApp tarafından 
verilerin Facebook’a aktarılmasını yasaklayarak mevcutta 
aktarılan verilerin silinmesini talep etmiştir.

•  2018 yılında Information Commissioner Office (İngiliz 
Bilgi Komisyonu Ofisi) ile WhatsApp arasından bir 
taahhütname imzalanmış ve bu kapsamda WhatsApp 
Avrupa Birliği üye ülkelerindeki kullanıcı verilerini 
Facebook’a aktarmayacağını ancak Avrupa Birliği Genel 
Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde aktarım 
yapabileceği konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

•  Ayrıca Avrupa Birliği Üye ülkeleri tarafından rekabet 
hukuku ve rekabet kısıtları çerçevesinde Facebook 
şirketlerine çeşitli cezalar uygulanmış, bunun sonucunda 
da Facebook 2019 tarihinde kullanıcı koşullarında 
değişikliğe gitmiştir. 

• Aralık 2020 tarihinde American Federal Trade 
Commission (Amerikan Ticaret Komisyonu) tarafından 
yapılan tüketici hukuk ve rekabet hukuku çerçevesinde 
saldırgan bir tutum izleyen Facebook’a karşı açılan 
davada Instagram ve WhatsApp dâhil olmak üzere 
Facebook’un tekelleşmesine yol açan varlıkların elden 
çıkarılması, Facebook’un yazılım geliştiricilere karşı 
rekabeti önleyici koşullar dayatmasının yasaklanması 
ile Facebook tarafından gelecekte gerçekleştirilecek 
birleşme ve devralmalar için önceden bildirim ve onay 
zorunluluğunun getirilmesi talep edilmiştir. 

III. TÜRK HUKUKU AÇISINDAN MEVCUT DURUM

WhatsApp tarafından yapılan dayatmanın Türk hukuku 
açısından kişisel veri hukuku, rekabet hukuku ve 
tüketici hukuku açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İkincil 
Düzenlemeleri 

WhatsApp tarafından işlenen bilgiler kullanıcıların kişisel 
verileri olduğundan, güncellenen Gizlilik İlkelerinin ve 
bu kapsamda alınan açık rızanın geçerliliğinin 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil 
düzenlemeleri ile uygulamaları çerçevesinde ayrıca 
incelenmesi gerekmektedir.

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 
kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekteyken ırk, etnik 
köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 
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diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 
de özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır. 

Kanun’un beşinci maddesi uyarınca kişisel veriler, ancak 
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Yasal bir düzenleme bulunmaması ya da 
bireyin kendisine ait kişisel verilerin işlenmesi yönünde 
açık bir irade beyanının olmaması durumunda kişisel 
verilerin işlenebilmesi mümkün değildir. 

Açık rızanın verilmesi için öncelikle kişiye kişisel 
verilerinin ne için işleneceğinin detaylarıyla anlatılması 
ve sonrasında kişinin kendi rızasına dayanan onayının 
alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan 
bilgilendirme sonrası alınacak olan açık rızanın belirli bir 
konuya ilişkin olması, rızanın bilgilendirmeye dayanması 
ve mutlaka özgür iradeyle açıklanması zorunlu 
tutulmuştur. 

Somut olayda WhatsApp kişinin onayına sunulan bir 
güncelleme metni ile kullanıcılarından açık rıza almaya 
çalışılmaktadır.  Bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren 
ve kişisel verilere ilişkin düzenlemeleri ve konuya ilişkin 
gerekli incelemeleri gerçekleştiren Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu ile bünyesinde yer alan Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun geçmiş karar ve uygulamalarında 
“hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olması” durumunda 
kişinin iradesinin ve dolayısıyla açık rızanın sakatlandığı 
belirtilmiştir. Gerçekten de, kişinin bir hizmeti almak 
için sözde “açık rızasını” vermeye zorunlu tutulması 
onun gerçek iradesini kullanarak karar vermesini 
engelleyecek ve sunulan hizmeti almak istemesi 
halinde onu açık rıza vermeye zorlayacağından geçerli 
olmayacaktır. Dolayısıyla, dayatma yoluyla alınan rıza, 
ilgili düzenlemeler çerçevesinde açık rıza olarak kabul 
edilmemektedir. 

Facebook şirketlerine şu anda mevcut olmayan yeni bir 
şirketin dâhil olması ya da yukarıda açıkladığımız üzere 
Amerikan Ticaret Komisyonu tarafından açılan davanın 
kabul edilmesi halinde WhatsApp tarafından alınan açık 
rızaların geçerliliği belirsiz olmakla birlikte, genel kabul 
açık rızanın bu durumlarda tekrar alınması gerektiği 
yönündedir. 

Kanun, kişisel verilerin aktarılmasını da çeşitli istisnalar 
haricinde açık rızaya tabi tutmuş ve özellikle yurt dışına 
aktarım konusunda çok daha sıkı denetim mekanizmaları 
oluşturmuştur. Bu kapsamda, WhatsApp’ın güncellenen 
kullanım şartları ile elde ettiği kişisel verilerin Facebook 
ile paylaşılmasının zorunlu tutulmasının hukuka aykırı 
olduğu hususunda bir tartışma bulunmamaktadır.

b. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil 
Düzenlemeleri

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da 
(“Rekabet Kanunu”) “hâkim durumun kötüye kullanılması” 
bir rekabet ihlali olarak belirlenmiştir. Rekabet 
Kanunu uyarınca bir veya birden fazla teşebbüsün 
ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya 
hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına 
yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte 
davranışlar ile kötüye kullanması veya tekel oluşturulmak 
amacıyla hâkim durumunu kötüye kullanması hukuka 
aykırı ve yasaktır. Bu davranışta bulunanlar hakkında 
yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para 
cezası verilmesi öngörülmüştür.

Nitekim, konuya ilişkin Amerika ve Avrupa’da görülen 
örneklere benzer şekilde, Rekabet Kurulumuzun  
kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen verilerini 
paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., 
Facebook Ireland Limited ve WhatsApp LLC.’ye 
soruşturma açılmıştır.
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Açılan soruşturmada, 4 Ocak 2021 tarihinde  
güncellenen WhatsApp Gizlilik İlkelerinin 
güncelleneceğine ilişkin yapılan bildirimde kullanıcıların 
WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri 
için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile 
paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 
Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları 
hususuna dikkat çekilmiş ve zorunlu paylaşıma yol 
açacak olan bu durumun soruşturmanın sona ermesine 
kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma 
ihtimali bulunduğundan bu kapsamda Facebook’un 
Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 
Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için 
kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve 
bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul 
etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını 
içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar 
bildirmesi gerektiğine tedbiren karar vermiştir.

Rekabet Kurulu soruşturmasının sonucunda, Facebook 
ve WhatsApp hakkında idari para cezasına hükmedilmesi, 
şirketin mal varlıklarının devri gibi yapısal tedbirler ile 
WhatsApp güncellemelerinin değiştirilmesinin talebi ve 
benzer kararları alabilecektir. 

c. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil 
Düzenlemeler

Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket 
eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu 
doğrultuda WhatsApp ve kullanıcıları arasındaki ilişkide, 
kullanıcılar tüketici konumundadır. 

WhatsApp Gizlilik İlkelerinde, WhatsApp ile kullanıcılar 
arasında çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın 
Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olduğu da belirtilmiştir.

Öncelikle WhatsApp tarafından yapılan bu 
değerlendirme, Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun çerçevesinde haksız şart niteliğindedir. Haksız 
şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye 
dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve 
yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek 
biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan 
sözleşme şartlarıdır. Dolayısıyla, bir sözleşme hükmü 
standart sözleşmede yer almış veya dayatılarak kabul 
ettirildiği anlaşılıyorsa,  o sözleşme şartının tüketiciyle 
müzakere edilmediği kabul edilmektedir.

Ayrıca, tüketiciler ile yapılan ve hukuk seçimi içeren bu 
kapsamda bir düzenleme, Türk hukukuna göre geçerli 
olmayacaktır.  

Dolayısıyla WhatsApp’ın mahkeme ve hukuk seçimine 
ilişkin dayatması hâlihazırda geçersiz olmakla beraber, 
kullanıcıların adalete erişim haklarını da dürüstlük 
kurallarına aykırı bir şekilde kısıtlamaktadır.

IV. GÜNCEL DURUM VE SONUÇ

Yukarıda sayılan hukuki meselelere ve WhatsApp’ın 
dayatmalarına karşı kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler 
sonucunda WhatsApp geri adım atarak 8 Şubat 2021 
tarihinde yürürlüğe girecek olan hizmet koşullarına 
ilişkin güncellemeyi 15 Mayıs 2021 tarihine ertelediğini 
duyurmuştur. 

WhatsApp kullanım koşullarının güncellemesinde 
yapılan dayatma durumu ve sonrasında oluşan kriz 
göz önünde bulundurulduğunda, günümüzdeki 
yaygın sosyal medya kullanımı sonucunda özel hayatın 
gizliliğinin korunması oldukça zorlaşmıştır. Anlık 
dikkatsizliklerin veya yanlışlığın geri dönülemez hasarlar 
oluşturabildiği olası gizlilik ihlalleri modern çağın en 
büyük tehlikelerinden biridir. Bu sebeple kullanıcıların, 
şahsi cihazları ile girdikleri internet sitelerinden, 
cihazlarına kuracakları uygulamalara kadar titiz ve 
dikkatli davranmaları gerekmektedir.
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BAĞIŞLARINIZLA 
DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

TÜRKİYE İŞ BANKASI
TL- TR84 0006 4000 0014 2380 8100 00

SWIFT: ISBKTRIS
USD- TR85 0006 4000 0024 2383 9100 00

EURO- TR28 0006 4000 0024 2384 0800 00

HALK BANKASI 
TL - TR37 0001 2009 4520 0016 0019 87

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
TL - TR13 0020 9000 0005 7968 0000 01

TEB BANKASI
TL - TR82 0003 2000 0000 0039 4667 75

AKBANK 
TL - TR59 0004 6008 3288 8000 0088 88

T.C. ZİRAAT BANKASI
TL - TR07 0001 0017 4506 0317 4150 39

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
TL - TR68 0021 0000 0001 9870 0000 01

GARANTİ BANKASI
TL - TR71 0006 2000 1140 0006 2970 83

ŞEKERBANK
TL - TR37 0005 9000 6013 0006 0076 22

TSKGV BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

El Birliği ile Güç Birliğine

YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİN BAĞIŞLARIYLA 
SAVUNMA SANAYİİMİZİ BUGÜN  OLDUĞU GİBİ 

YARIN DA AZİM VE KARARLILIKLA DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ.
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BAĞIŞLARINIZLA 
DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

TÜRKİYE İŞ BANKASI
TL- TR84 0006 4000 0014 2380 8100 00

SWIFT: ISBKTRIS
USD- TR85 0006 4000 0024 2383 9100 00

EURO- TR28 0006 4000 0024 2384 0800 00

HALK BANKASI 
TL - TR37 0001 2009 4520 0016 0019 87

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
TL - TR13 0020 9000 0005 7968 0000 01

TEB BANKASI
TL - TR82 0003 2000 0000 0039 4667 75

AKBANK 
TL - TR59 0004 6008 3288 8000 0088 88

T.C. ZİRAAT BANKASI
TL - TR07 0001 0017 4506 0317 4150 39

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
TL - TR68 0021 0000 0001 9870 0000 01

GARANTİ BANKASI
TL - TR71 0006 2000 1140 0006 2970 83

ŞEKERBANK
TL - TR37 0005 9000 6013 0006 0076 22

TSKGV BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

El Birliği ile Güç Birliğine

YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİN BAĞIŞLARIYLA 
SAVUNMA SANAYİİMİZİ BUGÜN  OLDUĞU GİBİ 

YARIN DA AZİM VE KARARLILIKLA DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ.


