
E Y L Ü L  2 0 2 1 S A Y I _39

GURUR VE 
GÜVENIN 
SIMGESI 

ASELSAN



H A B E R  M E R K E Z İ

K a y a  A k ı n 
C e n g i z h a n  Ç a t a l
E r k a n  E r d a l
S i m g e  S a d a k

F O T O Ğ R A F

E v r e n  B a r ı ş ı k 
I b r a h i m  Ö z t ü r k

Y A Y I N  K U R U L U

N a z m i  B o ş ç a
H a n d e  B a l c ı
E s r a  D o ğ u
G ü l r u  S e l ç u k  F i l i z
Tu n a  G ü v e n
B e r k a n  K a r a k u r t
S e r k a n  K e k e ç
A y ş e g ü l  P i ş k i n
I b r a h i m  Te k i n
Ş e n i z  U l u ç a y
A y b e n i z  Y i ğ i t

Y A Y I N  T A R İ H İ

S a y ı  3 9  - 
E Y L Ü L  2 0 2 1

Y A Y I N  İ D A R E 
A D R E S İ

A S E L S A N  A . Ş . 
M e h m e t  A k i f  E r s o y 
M a h a l l e s i ,  I s t i k l a l 
M a r ş ı  C a d d e s i , 
N o : 1 6  Ye n i m a h a l l e 
/  A N K A R A

A S E L S A N  E L E K T R O N İ K 
S A N A Y İ  V E  T İ C A R E T 
A . Ş .  A D I N A  Y A Y I N 
S A H İ B İ

P r o f .  D r .  H a l u k  G ö r g ü n
 
G E N E L  Y A Y I N 
Y Ö N E T M E N İ

P r o f .  D r .  H a k a n  K a r a t a ş
 
S O R U M L U  Y A Z I  İ Ş L E R İ 
M Ü D Ü R Ü

I b r a h i m  B i l e k l i 

y o u t u b e . c o m / A S E L S A N T V

i n s t a g r a m . c o m / A S E L S A N _ r e s m i

l i n k e d i n . c o m / c o m p a n y / A S E L S A N

t w i t t e r . c o m / A S E L S A N

f a c e b o o k . c o m / A S E L S A N



1

T Ü R K I Y E ’ N I N 
T E K N O L O J I S I N I 
S E R G I L E D I K
ASELSAN’ımız, Türk mühendisliğinin ürünü olan çok geniş yelpazedeki sis-
tem ve çözümleriyle bu yıl da IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarının lider şirketi olarak yerini aldı. 

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipli-
ğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşen IDEF 2021 biz-
ler için çok büyük değer ve önem taşıyor. Dört gün boyunca savunma sek-
törünün yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke 
heyetlerini buluşturan IDEF 2021’de, 7 bin metrekareyi aşan en büyük ser-
gileme alanımızla ziyaretçilerimizi karşıladık. Fuarda sergilediğimiz ürün ve 
sistemler Türk savunma sanayinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdi. 

Standımızı ziyaret eden bakanlarımız, kuvvet komutanlarımız ve üst düzey 
karar alıcı paydaşlarımız bu gururumuza ortak oldular. Ordumuzun caydı-
rıcı ve vurucu gücünü artırmak için akıl ve alın terimizle ortaya koyduğumuz, 
Türk mühendisliğinin ürünü olan yüksek teknolojili savunma sistemlerimizi 
komuta kadememize tanıtmanın şeref ve onurunu bizzat yaşadım. Araştır-
madan üretime Milli Teknoloji Hamlesi için ortaya koyduğumuz her projede, 
her zaman yanımızda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı 
standımızda ağırlamaktan gurur duydum. Dünyanın dört bir yanından ge-
len yabancı heyetler de Türk mühendisliğinin ve savunma teknolojilerinin 
geldiği noktaya şahit oldular. 

Sürdürülebilir büyümesini koruyan ASELSAN’ımız; teknoloji transferini de 
içeren çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin tek-
nolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunma konusunda ka-
rarlılığını bir kez daha vurguladı. Bu konuda üst düzey yabancı heyetlerle 
gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden çok faydalı sonuçlar aldık. 

Bildiğiniz gibi geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ülke olarak çok ağır ödedik. 
Bu nedenle kurulduğumuz günden bu yana tedarikçilerimizle yürüttüğü-
müz millileştirme çalışmalarını vatanımızın beka meselesi olarak gördük. 
Bu kapsamda IDEF 2021’de millileştirme yolunda bizimle yürüyen yeni te-
darikçilerimizle bir araya gelerek güç birliğimizi perçinledik. 

Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Millileştirilmiş Ürünler sergisi de en çok dikkat 
çeken alanlarımızdan oldu. Millileştirme alanımızda sergilediğimiz 172 ürü-
nün ülkeye katkısı son 3 yılda 200 milyon dolara yaklaştı. Öte yandan fuar 
kapsamında bir araya geldiğimiz, savunma sanayi ekosisteminde en stra-
tejik paydaşlarımız olan kümelenmelerle, millileştirme çalışmalarında daha 
fazla yol alabilmek amacıyla iş birliklerimizi büyütme konusunda anlaştık.

“Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven 
duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak” vizyonu-
nu benimseyen şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarına IDEF’te de atıfta 
bulundu. “Doğa ve insana dokunan teknoloji” temasını kullandığımız stant 
alanında canlı ağaçlara ve 5 bin kökten fazla canlı bitkiye yer verdik. Stant 
malzemelerinde yüzde 90’dan fazla oranda doğa dostu malzeme kullan-
dık. 

Ülkemizin geleceği için tüm paydaşlarımızla değer üretmeyi sürdürüyoruz. 
Savunma teknolojilerimizdeki bağımsızlığımızın sürdürülebilir büyümemiz 
ile daha da artacağına inanıyorum. Bizim her başarımızın ardında mille-
timizin güveni ve dokuz bin çalışanımızın emeği bulunuyor. Yeni teknoloji-
lerle bu milli güveni büyütmek için daha çok çalışacağız. Yeni iş birlikleri ve 
projelerle geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Bize bu yolu açan Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığımız 
ve Savunma Sanayii Başkanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm 
yöneticileri ve kurumlarına şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu ayki bültenimizde IDEF 2021 kapsamında yaptığımız çalışmalardan ve 
milli hedeflerimiz doğrultusunda ortaya koyduğumuz projelerden bir kısmı-
na daha şahit olacaksınız. 

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle.
Selam ve sevgilerimle.

P r o f .  D r .  H a l u k  G Ö R G Ü N
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdür
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GURUR VE GÜVENIN SIMGESI 
ASELSAN

Savunma ve teknoloji alanındaki bağımsızlığın sim-
gesi haline gelen ASELSAN, bu yıl da IDEF Uluslara-
rası Savunma Sanayii Fuarının en dikkat çeken şir-
keti oldu.

IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı; 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma 
Sanayii Başkanlığı desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜ-
YAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 17-
20 Ağustos tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-
kezinde icra edildi. 

ASELSAN, Istanbul’da düzenlenen, savunma sanayi-
nin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik ma-

kamlarını ve ülke heyetlerini buluşturan IDEF 2021’de, 
en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşıladı. 
ASELSAN, standında; Deniz Sistemleri, Hava Sa-
vunma Sistemleri, Sınır-Sahil Güvenlik Sistemleri, 
Haberleşme Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri, 
Elektro-Optik Sistemler ve Silah Sistemleri bölümle-
rinde 250’den fazla ürün ve sistemini tanıttı. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok 
sayıda yurt içi müşterinin savunma ve güvenlik sis-
temleri ihtiyaçlarını karşılayan şirket, özgün sistem ve 
çözümleri IDEF’te sergiledi.

ASELSAN’ın ürettiği sistemler yurt içi müşterilerin 
yanı sıra yurt dışında 71 ülke tarafından kullanılıyor. 
Yurt dışından gelerek fuarı ziyaret eden kullanıcılar  
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ihtiyaç duydukları savunma sanayi ürünlerini  
ASELSAN standında buldu.

Millileştirilmiş Ürünler Sergisi

IDEF 2021’de 7 bin metrekarelik bir alanda ürünle-
rini sergileyen ASELSAN, bu yıl ilk kez ‘Millileştirilmiş 
Ürünler’ sergisi düzenledi. Sergide daha önceden yurt 

dışından alınan ve ASELSAN tarafında millileştirilen 
kritik ürünler yer aldı. Şirket, bu kapsamda yurt dışın-
dan yurt içine yaklaşık 145 milyon dolarlık bir tutarı 
döndürdü. Fuar esnasında ASELSAN ile güç birliği 
yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayici-
ler ve KOBI’ler kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş 
birliklerine yönelik fırsatları keşfederek, görüş alışve-
rişinde bulunma imkanına sahip oldu.
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açık alanda sergilediği 
ürünler arasında FIRTINA Obüsü ve POYRAZ Mühimmat 
Aracı vardı. ASELSAN ürünü T-155 K/M FIRTINA Obüsü 
Atış Kontrol Sistemi, FIRTINA Obüsünün intikal, mevzilen-
me, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin 
bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş des-
tek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor. POYRAZ 
Mühimmat Aracı da mühimmat ikmal noktasından hızla 
mühimmat yüklemesi yaparak, gereken mühimmatı isteni-
len yer ve zamanda, her türlü iklim, arazi ve gece-gündüz 
şartlarında FIRTINA obüsüne aktarabiliyor.

MSB’nin açık alanda sergilediği ürünler arasında FIRTINA 
Obüsü ve POYRAZ Mühimmat Aracı vardı. ASELSAN ürünü 
T-155 K/M FIRTINA Obüsü Atış Kontrol Sistemi, FIRTINA 
Obüsünün intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi 
ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine get-
irilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegra-
syonunu sağlayan bir sistemdir. POYRAZ Mühimmat Aracı 
da mühimmat ikmal noktasından hızla mühimmat yükleme-
si yaparak ,bilmekte ve gereken mühimmatı istenilen yer ve 
zamanda, her türlü iklim, arazi ve gece-gündüz şartlarında 
FIRTINA obüsüne aktarabilmektedir.

MSB’nin kapalı alanda sergilediği ürünler arasında HGK-82 
de vardı. Hassas Güdüm Kiti-82 ile Hava Kuvvetleri Kuv-
vetleri envanterindeki klasik MK-82 mühimmatları ANS ve 
KKS/ANS güdüm sistemleri ile akıllı hale getirildi.

MSB standında ASELSAN tarafından geliştirilen elek-
tro-optik sistemler de geniş yer buldu. ÖNCÜ Elde Taşına-
bilir Termal Kamera, 8-12 mikrometre dalga boyu bandında 
çalışan, yüksek çözünürlüğe sahip, askeri çevre koşullarına 
dayanıklı, hafif ve ergonomik termal el dürbünüdür.

 ASELSAN Mini-TSD Termal Silah Dürbünü; 8-12 mikro-
metre dalga boyu bandında çalışan, yüksek çözünürlüğe 
sahip, askeri çevre koşullarına dayanıklı, içerdiği son te-
knoloji dedektör ile yüksek menzil performansı ve mükemmel 
görüntü kalitesine sahip, hafif ve ergonomik yeni nesil ter-
mal silah dürbünüdür. Gündüz nişangahlarının, sıfırlamasını 
bozmadan, gece görüş yeteneği kazanması günümüz oper-
asyonlarında büyük önem kazanmıştır. A600 Gece Görüş 
Eklentisi bu amaçla tasarlanmış olup, gündüz nişangahının 
önüne takılarak gece kullanım imkanı sağlıyor.

ASELSAN, özgün olarak geliştirdiği cihaz ve sistemler ile IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında  
12. holdeki yerini aldı. ASELSAN, bunun yanında Türkiye’nin önde gelen kara, hava ve deniz platformu 
üretici şirketlerin çözüm ortağı olarak fuarın her holünde ürünlerini sergiledi. ASELSAN; Milli Savunma  
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı stantlarında da 
ürünleri ile ziyaretçileri karşıladı. 

Milli Savunma Bakanlığı Standı

ASELSAN IDEF’İN HER 
STANDINDAYDI
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Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç ve taleple-
ri doğrultusunda afet ve acil durumlarda kesintisiz 
telsiz iletişiminin sağlanabilmesi amacıyla ASELSAN 
tarafından Mobil Haberleşme Aracı geliştirildi. Araç, 
15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 
2021) tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü standında ASELSAN  
ERTUĞRUL Bomba Imha Robotu sergilendi. ER-
TUĞRUL; el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altın-
da, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için 
ASELSAN tarafından geliştirilmiş özgün bir üründür.

Emniyet Genel Müdürlüğü standında ASELSAN  Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi ve GEKO Plaka Tanıma Sis-
temleri de yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü standında ASELSAN 3700 
Telsizleri ve Güvenlik Yaka Kameraları da sergilendi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı men-
subu komandolarımız fuarda ASELSAN TIMSAH Ter-
mal Silah Dürbünü ve ASELSAN telsizleri ile görev 
yaptı. TIMSAH Termal Silah Dürbünü, soğutmasız 
mikrobolometre dedektöre sahip bir kızılötesi görün-
tüleme cihazıdır. Termal Silah Dürbünü, birliklerin kul-
lanım amacına göre, farklı tüfek ve menzil isterlerine 
göre farklı konfigürasyonlarda teslim ediliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı standında  
ASELSAN IHASAVAR sergilendi. IHASAVAR An-
ti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri 
tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst dü-
zey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve 
kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini IHA 
uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelle-
yerek koruma sağlıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı standında ASELSAN 
3700 Telsizleri ve Güvenlik Yaka Kameraları da sergi-
lendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı
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MİLLİ BİRLİK VE TEKNOLOJİK 
BAĞIMSIZLIK IÇIN IŞ BIRLIKLERI

ASELSAN, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii  
Fuarı bünyesinde pek çok törende paydaşları ile bir 
araya geldi. Bu törenlere kısaca değinmek istedik: 

Ar-Ge Stratejik Çözüm Ortaklığı Protokolü 

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncü-
lüğünde Türkiye’nin geleceği için tüm paydaşlarıy-
la değer üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda SSB,  
ASELSAN, BMC, HAVELSAN, ROKETSAN, SAHA Istan-
bul, TEI, TUSAŞ, TEKNOPARK Istanbul arasında “Stra-
tejik Çözüm Ortakları Iş Birliği Protokolü” imzalandı. 

TF-2000 Sonar Suiti Protokolü

En yüksek teknolojiyle donatılacak TF-2000 Hava Sa-
vunma Harbi Muhribi, ülkemizin savunmasında çok 
kritik bir rol oynayacak. Bu kapsamda TF-2000 Sonar 
Suiti protokolü imza töreni; Savunma Sanayii Baş-
kanı Prof. Dr. Ismail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve  
ARMELSAN Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin 
Karakaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kümelerle İş Birliği Protokolü 

Savunma sanayi ekosisteminde kümelenmeler, ASEL-
SAN’ın en stratejik paydaşları arasında yer alıyor. Mil-
lileştirme çalışmalarında kümelenmelerle olan iş bir-
likleri IDEF 2021’de perçinlendi. Savunma sanayi için 
büyük önem taşıyan, millileştirme ve kaynak bulma 
konusunda yürütülecek faaliyetlere ilişkin Kümelerle Iş 
Birliği Protokolü imzalandı. 

Yeni Nesil KARTACA Seri Üretimi

Yeni nesil karşı tedbir atma sistemi KARTACA projesi 
için KAREL ile seri üretime yönelik iş birliği mutabakatı 
imzalandı. Yeni nesil KARTACA, hava platformlarının 
füze tehditlerine karşı güvenliğinde çok daha etkin rol 
oynayacak.

Mobil Kule ve Mobil Alçak İrtifa Hava Trafik Radar 
Sistemi Projesi 

Radar sistemleri konusunda ASELSAN’ın sahip oldu-
ğu yeteneklere yenileri de eklenmeye devam ediyor. 
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde iki 
önemli proje daha hayata geçirildi. Mobil Kule ve Mobil 
Alçak Irtifa Hava Trafik Radar Sistemi Projesi Sözleş-
mesi imzalandı.

Multistatik Radar ve Yetenek Kazanım Projesi

ASELSAN’ın radar sistemlerindeki milli liderliği, yeni 
kazanımlarla çok daha ileri boyutlara taşınacak. Im-
zalanan Multistatik Radar ve Yetenek Kazanım Projesi 
Sözleşmesi kapsamında ASELSAN’ın bu konudaki ka-
biliyetleri geliştirilecek.

TÜBİTAK BİLGEM ve FOTONİKS ile Lazer Haberleşme 
Sistemi İş Birliği 

Optik haberleşme teknolojilerinin araştırılıp geliştiril-
mesi ve üretimleri konusunda Türkiye’ye milli yetenek-
ler kazandırılması hedefleniyor. Bu amaçla TÜBITAK 
BILGEM ve FOTONIKS ile Lazer Haberleşme Sistemi Iş 
Birliği protokolü imzalandı.

6
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Haberleşme, Anten ve Parçalarının Yerli ve Milli Ola-
rak Tasarlanarak Üretilmesi, Kurulumu ve Bakım- 
Onarıma İlişkin İş Birliği 

ASELSAN’ın haberleşme alanında yarım asra yakın-
dır elde ettiği kazanımlar daha da gelişmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkan Yar-
dımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci’nin katılımıyla Haber-
leşme, Anten ve Parçalarının Yerli ve Milli Olarak Ta-
sarlanarak Üretilmesi, Kurulumu ve Bakım-Onarıma 
Ilişkin Iş Birliği protokolü imzalandı.

4.5G Yeni Nesil Baz İstasyonu

ASELSAN, yüksek teknolojileri ile yeni tip yerli ve milli 
antenler geliştirmek için de çalışacak. 4.5G Yeni Ne-
sil Anten Geliştirilmesine Ilişkin Iş Birliği protokolü ile 
ASELSAN’ın faaliyet alanlarında edindiği tüm bilgi ve 
tecrübe, telekom sektörüne de kaynak olacak. 

ETİ Maden, ASELSAN, ASPİLSAN İş Birliği 

ETI Maden, ASELSAN ve ASPILSAN arasında yerli 
madde ile batarya hücresi geliştirme konusunda iş 
birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliği, bataryalardaki 
milli girdi oranını çok daha üst seviyelere çıkaracak. 

Millileştirme Teşekkür Belgesi Takdimi

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak millileştirme 
çalışmalarında tedarikçilerle birlikte yürütülen çalış-
malar büyük önem taşıyor.  Bu kapsamda millileş-
tirme çalışmalarını başarıyla tamamlayan firmalara 
teşekkür belgeleri takdim edildi. 

T-155 Modern Çekili (PANTER) Obüsü Modernizasyo-
nu Projesi 

Modern Çekili Obüsü Modernizasyonu Projesi kapsa-

mında Atış Kontrol Sistemi Sözleşmesi, Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin de katılımlarıyla 
ASFAT ile imzalandı. Büyük bir ihracat potansiyeli de 
taşıyan proje sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin vu-
rucu gücünün artırılması hedefleniyor.

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Savaş Sistemle-
ri Sözleşmesi, ASFAT ile imzalandı. Bu kapsamda 
ASELSAN mühendisliğinin imzasını taşıyan birçok sis-
tem gemide kullanılacak.

Yapay Zeka Destekli Ağ Uygulama Güvenlik Duvarı 
Geliştirme Projesi 

BITES ve ALTOSEC ile Yapay Zeka Destekli Ağ Uygu-
lama Güvenlik Duvarı Geliştirme Projesi imzalandı. Bu 
proje ile kritik veriler yurt içinde kalacak, güvenli uy-
gulama erişimi sağlanacak ve kullanıcılara kesintisiz 
servis kalitesi sunulacak.

ASELSAN Onaylı Firma Belgesi Takdimi

ASELSAN’ın bütün milli başarılarının temelinde teda-
rikçileriyle yürüttüğü süreçler bulunuyor. Bu kapsam-
da ASELSAN onaylı tedarikçilere belgeleri, Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Gör-
gün tarafından takdim edildi.

Onur Mühendislik ile HAKİM Projesi Kapsamında İş 
Birliği

HAKIM Hava Komuta Kontrol Sistemi, hava kuvvet-
lerinin tüm unsurlarının birbiriyle tam entegrasyon 
içinde çalışabilmesini sağlayacak. HAKIM Projesi kap-
samında Operasyonel Haberleşme Sistemi Yüklenici 
Tedarik Sözleşmesi ONUR Mühendislik ile imzalandı. 
Göklerin güvenliğinde ASELSAN’ın milli teknoloji im-
zası olacak. 
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POLISIN OPERASYONLARDA 
VAZGEÇILMEZI: JAMMER TİMİ

ASELSAN Jammerları İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğünün operasyonlarında kritik rol oynuyor.

Istanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonun-
da ‘Jammer’ ekibi kritik rol üstleniyor. Ekipte en çok 
ASELSAN’ın geliştirdiği sırt tipi sinyal karıştırıcıları ta-
şıyan polisler dikkat çekiyor. Istanbul emniyetinin çe-
şitli birimlerinde 50 sırt tipi sinyal karıştırıcı bulunuyor. 
Kullanıma hazırlamak için yaklaşık iki dakikalık bir ku-
rulum gerektiren sırt tipi sinyal karıştırıcı, özel bir ekip-
manla giyiliyor. Istanbul Emniyet Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği 
operasyonda dikkat çeken sırt tipi sinyal karıştırıcının 
kullanılma amacı ortaya çıktı. Sırt tipi sinyal karıştırıcı 
eğitmeni ve operatörü polis memuru Anıl Darçin, “Si-
ber Büro ile ortak bir operasyona katıldık. Cihazımız 
sayesinde karşı hedef grubun iletişimi koparttık ve bu 
sayede eş zamanlı operasyonda birbirleri ile iletişim 
kurup cihazlarını imha etmelerine engel olduk” dedi.
Operasyonlarda ve toplumsal olaylarda kullanılan 
sinyal karıştırıcı (Jammer) çeşitleri, araç veya mini-
büslere kurulan düzenekler ile kullanılıyordu. Istanbul 
Emniyeti tarafından 1 Mayıs 2021 itibarıyla sinyal ka-
rıştırıcılar toplumsal olaylarda ve operasyonlarda sırt 
tipi olarak kullanılmaya başlandı. ASELSAN’ın geliş-
tirdiği sırt tipi sinyal karıştırıcıları, ‘Jammer timi’ kulla-
nıyor. Sırt tipi sinyal karıştırıcı Milkar, en son hafta başı 

Istanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Forex piyasası dolandı-
rıcılığı operasyonunda kullanılarak dikkatleri üzerine 
çekti. Operasyonda cihazın, özellikle kanıt niteliğin-
de sayılabilecek dijital materyallerin yok edilmeme-
si, şüphelilerin birbiri ile teknolojik ürünler vasıtasıyla 
haberleşmemesi için kullanıldığı öğrenildi. Radyo fre-
kansları ile uzaktan kumandalı materyallerin sinyal-
lerini karıştırmasına sebep olan sinyal karıştırıcılar 
toplumsal olaylarda emniyet güçlerine ait persone-
lin can güvenliğini tehlikeye atacak tehdit unsurları-
na karşı da kullanılıyor. Istanbul Il Emniyet Müdürlü-
ğünün çeşitli birimlerinde 8’i çevik kuvvet ekiplerinde 
olmak üzere yaklaşık 50 tane sırt tipi sinyal karıştırıcı 
bulunuyor. Yaklaşık iki dakikalık bir kurulum gerektiren 
sırt tipi sinyal karıştırıcı özel bir ekipman giyilerek kul-
lanılıyor.”

Karşı hedefin iletişim kopukluğunu sağlamak için de 
kullanılıyor

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği 
sırt tipi sinyal karıştırıcı eğitmeni ve operatörü po-
lis memuru Anıl Darçin, “Arkamızda gözüken sırtı tipi 
sinyal karıştırıcı, ASELSAN tarafından yüzde yüz yer-
li üretilmiş olan milli karıştırma cihazımız. Kullanım 
amacı oluşabilecek herhangi bir uzaktan kumandalı, 
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radyo frekansı ile kontrollü tehdit unsuruna karşı per-
sonellerimizin can güvenliğini sağlamak veya hedef 
unsurun iletişim kopukluğunu sağlamak için üretilmiş 
ve aktif olarak kullanılan bir cihazdır” dedi.

Kesinlikle radyasyon yaymıyor, radyo frekansı ile 
kontrol ediliyor.

Darçin “Polis olmaya hak kazanmış, görevde fiilen 
çalışan tüm personellerimiz bu kursu, istekleri ölçü-
süyle alabiliyor. Eğitimler; cihazın teknik özellikleri, ku-
rulumu, bakımı, tehdit unsurunun ne olduğu, ne gibi 
durumlarda bu cihazın kullanıldığı, acil durumlarda 
ne yapılması gerektiği gibi konuları kapsıyor. Cihazın 
ağırlığı tam donanımlıyken 10 kilo 450 gram gelmek-
te. Cihaz kesinlikle radyasyon yaymıyor. Radyo fre-
kansı ile kontrol ediliyor. Cihazda iki adet batarya var 
tam güç kullanımda toplamda üç saat aktif kullanılı-
yor” diye konuştu.

Her türlü elektronik cihazın iletişimini kesiyor

Darçin “Kullanım amacı, çok amaçlı toplumsal olay-
larda yoğun görevlendirmelerde çevik kuvvet unsuru-
muzun veya diğer polis memurlarımızın yoğun olarak 
görevlendirildiği maçlarda, toplumsal olaylarda, gizli 
operasyonlarda aktif olarak kullanıyoruz. Öncelikle 
personelimizin güvenliği sonrasında da hedef grubun 
iletişimi kopartmak için kullanılıyor. Istanbul’da ilk ak-
tif görevi 1 Mayıs’ta oldu. Geçtiğimiz günlerde Siber 
Büro ile ortak bir operasyona katıldık. Cihazımız sa-
yesinde karşı hedef grubun iletişimini koparttık ve bu 
sayede eş zamanlı operasyonda birbirleri ile iletişim 
kurup cihazlarını imha etmelerine engel olduk. Uzak-
tan kontrol edilen her türlü cihazın sinyalini kesiyor. 
Evde kullanılan Wi-Fi’den tutun uzaktan kumandalı 
oyuncaklara ve telsizlere kadar aklınıza gelen her tür-
lü elektronik cihazın iletişimini kesiyor” dedi.
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ASELSAN’A  
GLOBAL VE PRESTİJLİ ÖDÜL

Savunma ve teknolojinin lider şirketi ASELSAN, çalışanla-
rına ve topluma sunduğu değer ve katkılarla dünya are-
nasında ödülden ödüle koşmaya devam ediyor. ASELSAN, 
dünyanın en prestijli ödüllerinden “The Stevie Awards for 
Great Employers”da iki farklı kategoride ödül almaya hak 
kazandı.

ASELSAN, ASELSAN Sosyal Inovasyon Liderleri Yardım-
laşma Derneği (ASIL) ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk 
projeleri ve insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği öğ-
renme ve gelişim projeleriyle “The Stevie Awards for Great 
Employers”da iki dalda ödül almaya hak kazandı. 

“The Stevie Awards for Great Employers” çalışanlar için in-
san kaynakları projeleri üreten ve uygulayan; dünyanın en 
iyi insan kaynakları profesyonellerini, takımlarını, başarıla-
rını, uygulamalarını ve paydaşlarını ödüllendiren dünyanın 
en büyük gönüllü organizasyonlarından biri olarak kabul 
ediliyor.

29 ülkeden 950 şirket yarıştı

2021 yılında insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili ödül 
başvurusu kategorilerine, 29 farklı ülkeden 950’den fazla 
firma aday oldu. Başvurular uluslararası bir jüri tarafın-
dan değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucun-
da ASELSAN, dünyanın en prestijli ödüllerinden olan “The 
Stevie Awards for Great Employers”da iki farklı kategoride 
ödül almaya hak kazandı. ASELSAN, geçtiğimiz günlerde 
de çalışma arkadaşlarına katkı sağlamak amacıyla hayata 
geçirdiği insan kaynakları projeleri ile Brandon Hall Group 
Human Capital Management (HCM) Excellence Awards’da 
dört dalda ödül kazanmıştı. 

Öğrenme ve gelişimde lider ASELSAN

ASELSAN, “gelişim” değerinin ışığında, pandemi dönemine 
özel tasarlanan eğitimler ile çalışma arkadaşlarının yanında 
yer aldı. Öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden “Bilgi 
Paylaşım Programı” aracılığıyla kurumsal bilginin paylaşımı 
ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesi amaç-
landı. Bu sayede ASELSAN’lılar geliştirdikleri eğitimlerle di-
ğer çalışma arkadaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimine 
katkı sağladı. Jüri tarafından değerlendirilen Öğrenme Yö-
netim Sistemi, a BIL-GE platformunda yapılan çalışmalar 
ve 2020 yılında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim proje-
leri ile çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla birlikte öğre-
nen ASELSAN “En Iyi Öğrenme / Eğitim Ekibi” dalında bronz 
ödül almaya hak kazandı. 

ASELSAN toplumun da yanında

“Geleceğe umut hayata değer” mottosuyla yola çıkan ASIL 
Derneği, kurulduğu 2019 yılından itibaren doğal afetler-
de yapmış olduğu insani yardımlar, eğitimde fırsat eşitliği 
kapsamında öğrencilere verdiği eğitim desteği, ihtiyacı olan 
hastalara vermiş olduğu sağlık desteği, geçim sıkıntısı olan 
ailelere sunduğu aile desteği ve hayata geçirdiği projelerle 
bronz ödüle layık görüldü.

ASIL Derneği, ASELSAN’ın sadece savunma ve teknolojiye 
değil, topluma da sosyal sorumluluk anlamında değer su-
nan bir şirket olduğunu gösterebilmek amacıyla 2019’da 
kuruldu. ASIL, kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiple-
rine her koşulda güvenilir bir şekilde ulaşabilmek için çalış-
malarına devam ediyor. 
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ASELSAN VE TÜRK TELEKOM’DAN 
MİLLİ İŞ BİRLİĞİ
ASELSAN tarafından yeni geliştirilen 2G-3G-4.5G 
baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif 
bir sahada denenmeye başladı. ASELSAN, 40 yıldan 
fazla olan deneyimi ile ürettiği çoklu bant destekli ve 
2G-3G-4.5G servisleri verebilen yeni nesil antenin 
test versiyonlarının kurulumunu Türk Telekom’un şe-
bekesinde gerçekleştirdi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN olarak, operatör 
sahasında canlı testlerde görülen sonuçları ürünle-
rimizin gelişimi için çok önemsiyoruz. Türk Telekom ile 
ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildi-
rimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyo-
ruz. 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmala-
rımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar 
da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni 
tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücü-
müzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Söz konusu iş birliğiyle ilgili olarak Türk Telekom 
CEO’su Ümit Önal, “Şirket olarak, yerli baz istasyonu 
antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile 
çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından 
geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımı-
za kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok 
kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktaların-
dan biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçek-
leştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi. 
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ASELSAN YAPTI  
ARTIK KESINTISIZ KONUŞULACAK

ASELSAN, Mobil Muhabere Aracı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda kesintisiz tel-
siz iletişimini sağlayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda afet ve acil durumlarda kesintisiz tel-
siz iletişiminin sağlanabilmesi amacıyla Mobil Haber-
leşme Aracı geliştirildi. Araç, 15’inci Uluslararası Sa-
vunma Sanayii Fuarında (IDEF 2021) tanıtıldı.

Yerlilik oranı yüzde 70 seviyesinde bulunan araç, uydu 
üzerinden PolNet altyapısına ve 24 ildeki Kriptolu Milli 
DMR Sayısal Telsiz Sistemlerine entegre olarak telsiz 
görüşmesi ve veri iletimi sağlayabiliyor. Istanbul’dan 
Ankara sistemine entegre olarak başkentteki haber-
leşmeye dahil olabiliyor.

15-30 KILOMETRE ÇAPINDAKI ALANDA ETKILI

Araç, üzerindeki analog ve kriptolu sayısal telsiz tek-
rarlayıcıları ile araç çevresinde 15-30 kilometre ça-
pındaki alanda telsiz haberleşmesi imkanı sağlayabi-
liyor.

Mobil Muhabere Aracı, uydu üzerinden Emniyet Genel 
Müdürlüğü merkez santral sistemlerine entegre ola-
rak her yöne telefon haberleşmesi imkanı sunabiliyor.

GSM hatları üzerinden PolNet entegrasyonu yapı-
larak veri iletişimi gerçekleştirilebiliyor. Araç içinde 

bulunan sistemler sayesinde uydu telefonu haber-
leşmesi, kapsama alanı dahilindeki telsiz cihazlarının 
yönetimi, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden telsizlerin 
konumlarının izlenmesi mümkün oluyor.

OLASI DEPREMDE KESINTISIZ HABERLEŞME

Mobil Muharebe Aracında yer alan 11 metre yüksel-
tilebilir elektrikli kumanda mekanizması ile açılabilir 2 
anten kulesi sayesinde kapsama alanı artırılabiliyor.

Araç, üzerindeki jeneratör sayesinde dışarıdan enerji 
almadan 24 saat görev yapabiliyor.

Istanbul’da yaşanması muhtemel bir deprem senar-
yosunda Mobil Muharebe Aracı, herhangi bir sistemin 
devre dışı kalması halinde o sistemin yerini alabilecek, 
mevcut sistemlere entegrasyonun yanı sıra sadece 
kendisi bir sistem olarak haberleşmeyi devam ettire-
bilecek.
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CEYHAN DENİZ TERMİNALİ 
GÜVENLİK SİSTEMİNİN GEÇICI 
KABUL FAALIYETI TAMAMLANDI

ASELSAN bünyesinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savun-
ma Sanayii Başkanlığı (SSB) idaresinde yürütülen ve 
BOTAŞ A.Ş.’nin son kullanıcı olduğu Petrol ve Doğal-
gaz Boru Hatlarının Güvenliği (PDBHG) Projesinde yer 
alan en büyük tesis olan Ceyhan Deniz Terminalinin 
geçici kabul faaliyeti tamamlandı.

Ülkemizin enerji arzının sürekliliği adına kritik öneme 
sahip BOTAŞ tesislerinin güvenliğinin sağlanması 
kapsamında oluşturulan güvenlik sistemi, MIDAS Fi-
ber Optik üzerinden ihlal tespit sistemi, EKINOKS sa-
bit/hareketli/exproof CCTV kameralar, MIRSAD gü-
venlik yönetim yazılımı ile devriye yolu, steril alan, iç/
dış telçit gibi altyapı kalemlerinden oluşuyor.
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HISAR O+ SERİ ÜRETİM 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Haziran-Temmuz 2021 HISAR O+ Atışlı Test Kam-
panyasında icra edilen atışlar ile kullanıma alınmaya 
hazır olduğunu ispatlayan HISAR O+ ülkemizin hava 
savunmasında kritik roller üstlenecek.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk etap-
taki hava savunma ihtiyacını yerli ve milli sistemlerle 
karşılamak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
ile ASELSAN-ROKETSAN iş ortaklığı arasında seri 
üretim sözleşmesi imzalandı.

HISAR O+ Seri Üretim Sözleşmesinin imzalanarak sis-
temlerin kullanımının yaygınlaşması, stratejik ve kritik 
tesislere sahip olan ülkemizin nokta ve bölge hava 
savunma ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük önem 
taşıyor.

HISAR O+ Seri Üretimi ve 35 mm Hava Savunma 
Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Te-
dariki (35 mm HSSM ve PMT) Sözleşmesi Opsiyon-2 
aktivasyonu, Gölbaşı piknik alanında ASELSAN Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk  
Görgün ile SSB, ASELSAN ve ROKETSAN yöneticile-
rinin katıldığı bir etkinlikle ve Macunköy’de proje pay-
daşları ile kutlandı.
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ADOP-2000 PROJESINDE  
DÖRT DÖRTLÜK TESLİMAT

ADOP-2000 Projesi 2’nci Yaygınlaştırma Sözleşmesi 
kapsamında gerçekleştirilen dördüncü ve son tesli-
matın muayene ve kabul faaliyetleri, sistemlerin fonk-
siyon testlerinin sonuçlanması ile birlikte tamamlandı.

Kolordu seviyesindeki en üst komuta merkezlerinden, 
manevra birliklerindeki silah ve ileri gözetleyici unsur-
larına kadar tüm ateş destek fonksiyonlarının taktik 
ve teknik ateş idaresini bünyesinde birleştiren ADOP 
sistemi, Türk topçusunun zorlu saha şartlarında en 
büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

ADOP-2000 Sistemi, muharebe sahasında bir kolor-
dunun ihtiyaç duyduğu ateş desteğinin muharebe-
deki diğer fonksiyon sahaları ile bütünleşmiş biçimde 
en uygun, en ekonomik, en güvenli şekilde ve en kısa 
sürede karşılanmasını, bu kapsamda ateş destek un-
surları ile hedef tespit ve teşhis sistemlerinin taktik 
ve teknik açılardan entegrasyonunu sağlıyor. Sistem; 
topçu, havan ve roket silahlarının muharebe saha-
sındaki etkinliğini, verimliliğini ve ateş gücünü önemli 
ölçüde artırdı.
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EHKET/GBDŞ SAHA TESTLERI 
TAMAMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin el telsizi ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 
TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Sözleşmesi 
(ÇBSMT) kapsamında ASELSAN tarafından gelişti-
rilen Elektronik Harp Korumalı El Telsizinin (EHKET), 
TSK tarafından yaygınlaştırılması öncesi Kırklareli/ 
Vize 41’inci Komando Tugay Komutanlığı tatbikat ala-
nında geniş kapsamlı bir saha deneyimlemesi gerçek-
leştirildi. 

Lüleburgaz 65’inci Mekanize Piyade Tugay  Komu-
tanlığı ve  Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Daire 
Başkanlığından yüze yakın personelin katılımıyla ger-
çekleştirilen faaliyette geniş bant dalga şekli yetenek-
lerine yönelik detaylı testler icra edildi. 

EHKET telsizleri, geniş bant dalga şekli özelliği saye-
sinde doğrudan görüş hattının olmadığı yerlerde dahi 
ses haberleşmesinin yanısıra günümüz modern savaş 
alanlarında ihtiyaç duyulan veri aktarımlarını sağlıyor. 
30-512 MHz’lik geniş çalışma bandı ve yüksek seviye 
elektronik harp koruma tedbirleri ile EHKET, elektro-
nik tehditler karşısında geleneksel telsizlere göre çok 
daha yüksek beka kabiliyetine sahip bulunuyor. 

Yapılan testler neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri en-
vanterindeki V/UHF telsizlerin geniş bant dalga şekli 
yetenekleriyle kullanımı doğrulanarak yaygınlaştırıl-
masının önü açıldı. 



18

BRANDON HALL HCM 
MÜKEMMELLIYET ÖDÜLLERINDE 
DÖRT ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDUK

ASELSAN olarak değerlerimizi merkeze alarak ça-
lışma arkadaşlarımıza ve genç yeteneklere katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz İnsan Kay-
nakları projelerimiz ve a Yetenek programımız ile 
Brandon Hall Human Capital Management (HCM) 
Excellence Awards’da dört dalda ödül almaya hak 
kazandık.

Hayata geçirdiğimiz insan kaynakları uygulamaları-
mız ve a Yetenek programımız ile; Brandon Hall Hu-
man Capital Management (HCM) Excellence Awar-
ds’da “Yetenek Kazanımında Mükemmelliyet” ve 
“Öğrenmede Mükemmeliyet” kategorilerinde dört 
farklı ödül almaya hak kazandık.

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak 
tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara 
dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla 
2019 yılında lansmanını yaptığımız ASELSAN Öğren-
me Yönetim Sistemi olan a BIL-GE platformumuzda 
yaptığımız çalışmalarımız jürinin değerlendirmeleri 
sonucunda “En Iyi Öğrenme Teknolojisi” dalında altın 
ödülün sahibi oldu. 2020 yılının öne çıkan öğrenme ve 
gelişim projelerimizden olan, kurumsal bilginin pay-
laşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edil-

mesini amaçlayan “Bilgi Paylaşım Programı” ile “En Iyi 
Sosyal Öğrenme Kullanımı” dalında bronz ödül alma-
ya hak kazandık. ASELSAN olarak gelişim değerimizin 
ışığında, pandemi dönemine özel tasarlanan eğitim-
ler ile çalışma arkadaşlarımızın yanında yer aldık ve 
2020 yılında gerçekleştirdiğimiz öğrenme ve gelişim 
projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız, stajyerlerimiz 
ve paydaşlarımızla birlikte öğrenerek “En Iyi Eğitim 
Ekibi” dalında gümüş ödül almaya hak kazandık. 

Üniversite son sınıf mühendislik ve iktisadi idari bilim-
ler fakültesi öğrencilerine yönelik yetenek kazanımı 
kapsamında yürüttüğümüz; Türkiye’nin en köklü ye-
tenek programlarından biri olan ve 2019 yılında ye-
niden tasarlanarak içeriği zenginleştirilen “ASELSAN 
a Yetenek” programımız ise “Yetenek Kazanımı” kate-
gorisinde “En Iyi Değerlendirme ve Kaynak Sağlama 
Stratejisi” dalında gümüş ödüle layık görüldü ve bu 
kategoride ödül alan tek Türk firması olduk. Bu gurur 
hepimizin, iyi ki varsınız. Nice ödüllerle buluşmak üze-
re.
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ASELSAN İSTİKRARLI KÂRLI 
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

ASELSAN’ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açık-
landı. Şirket, dönemi güçlü büyüme ve kârlılıkla ta-
mamladı. ASELSAN’ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı 
dönemine göre %33 büyüyerek 7 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre %66 
seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Ön-
cesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
%49 artış göstererek 1,9 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK 
marjı %27,3 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net kârı 
da geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında ar-
tarak 2,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkay-
naklarının aktife oranı %57 olarak gerçekleşti. Bakiye 
siparişleri toplamı ise 9,2 milyar ABD Doları seviyesi-
ne ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Şirketin ilk yarıyıl finansal so-
nuçlarını şöyle değerlendirdi:

2021 yılının ilk yarısı, pandeminin etkilerinin hızlanan 
aşılamayla beraber hafiflemeye başladığı ve ekono-
mik aktivitenin geçen yılın aynı dönemine göre be-
lirgin olarak hareketlendiği bir dönem oldu. Her za-
man olduğu gibi çalışmalarına kesintisiz devam eden  
ASELSAN olarak istikrarlı büyüme patikasında kârlılı-
ğımızı koruyarak ilerlemeye devam ettik.

2021 yılının ilkyarısında 711 Milyon ABD Dolarlık yeni 
sipariş almayı başardık

Hem yurt içinde kritik savunma ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik siparişler aldık; hem de yurt dışında 
önemli işlere imza attık. Ihracat yaptığımız ülke sayısı 
71’e çıktı. ASELSAN gerek Türk savunma sanayisine 
olan katkılarını artırmaya, gerekse de bu tecrübeyi 
sağlık, enerji, finansal teknolojiler gibi savunma dışı 
alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam 
edecek. 

ASELSAN Millileştirmede Vites Yükseltiyor

ASELSAN olarak; tasarım, üretim, lojistik destek dâhil 
her alanda yerli ve milli imkânlardan en üst seviyede 
faydalanmak, tedarikçilerimizin yetkinliklerini artır-
mak, ülkemiz savunma sanayi ekosisteminin sürdürü-
lebilirliğine katkı sağlamak adına büyük bir özveri ile 
çalışıyoruz. Tüm bu süreçte de millileştirme çalışma-
larının hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Sa-
vunma sanayinde ülkemizin tam bağımsızlığını sağ-
lamak, güvenlik güçlerimize desteğimizi hız kesmeden 
devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bileşenleri 
yerli firmalarımız eliyle millileştirmeyi görevimiz ola-
rak görüyoruz. Son 3 yılda 400 ürünü iş ortaklarımızla 
birlikte millileştirmeyi başardık. Bu ürünlere 56 milyon 
ABD Doları tutarında sipariş açarak, önümüzdeki 3 
yıllık projeksiyona göre 145 milyon ABD Dolarlık bü-
yüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2008 yılında 
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%38 olan yurt içi alım oranımızı %70’lerin üstüne taşı-
manın haklı gururunu yaşıyoruz. 

4 binin üzerindeki tedarikçimizle ekosistemimizi sürekli 
geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk yarısında tedarikçi eko-
sistemimizi yeni siparişlerle beslemeye devam ettik ve 
bu çerçevede 760 milyon ABD Dolarlık sipariş açtık. 
Bu siparişlerin %70’e yakını yurt içi firmalarımıza açıl-
mıştır. Ilk yarıda tedarikçilerimize 7 milyar TL’yi aşan 
ödeme yaparak onları finansal olarak destekledik. 
Bununla birlikte, ASELSAN’ın güçlü tedarikçi ekosis-
temine 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz protokoller, 
KOSGEB ile imzaladığımız işbirliği sözleşmesi ve SAHA 
Istanbul ile beraber gerçekleştirdiğimiz tedarikçi et-
kinliği sayesinde yeni halkalar eklemeye devam ettik.

Sivil Alanda Öncü, Güven Veren Teknoloji 

1975 yılından beri savunma sanayisinde mühendis-
lik, teknoloji, tasarım ve altyapıda elde ettiğimiz tec-
rübe ve hepsinden önemlisi yetişmiş insan kaynağı-
mız ile birlikte sivil alanlarda da çözümler üretmeye 
devam ediyoruz. Pandemi döneminde geliştirdiğimiz 
Sağlık Bakanlığımız önderliğinde hayata geçen “Mil-
li Ventilatör” projesinden sonra, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın önderliğinde Sanayi Iş Birliği Projesi 
kapsamında yüzde yüz yerli olarak iş ortaklarımızla 
geliştirdiğimiz elektrikli otobüs projesinde belediyele-
rimizle birlikte çalışacağımız bir döneme girdik. Buna 
ek olarak, akıllı şehir trafik güvenliği sistemlerimizi de 
devreye sokuyoruz. Ilk aşamada bir büyükşehir bele-
diyemiz için başlattığımız bu projelerin önümüzdeki 
dönemde yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Bu sayede 
hem ülke ekono¬misine ciddi katkı sağlanacağından, 
hem de Türkiye’nin küresel pazarlarda bu alanda 
güçlü bir oyuncu olacağından şüphemiz yoktur.

Dünyanın En Büyük 48. Savunma Şirketi Olmayı 
Sürdürdük

ASELSAN 2008 yılında 97’nci sıradan dâhil olduğu 
dünya savunma sanayi devleri arasındaki (Defen-
se News Top 100) sürdürülebilir başarısını koruyarak 
bu yıl da 48. sırada yer almaya devam etti. Ülkemizin 
tüm kurum ve kuruluşlarının stratejik sistem ihtiyaçla-

rı için çözümler ortaya koyarken başarılarımız dünya 
çapında da kabul görmeye devam ediyor. Pandemi 
sürecinin ilk gününden itibaren “ASELSAN durmaz, 
duramaz” dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara 
vermedik. ASELSAN olarak, Defense News dergisinin 
düzenlediği “Defense News Top 100” listesinde 48.li-
ğimizi koruyarak listede ilk 50’de yer alan tek Türk şir-
keti olduk.

Sürdürülebilirlik Her Zaman Odağımızda

Sürekli büyümeye odaklanan ve geleceğe güvenle 
bakan bir şirket olarak çevresel sorumluluklarımızın 
da farkındayız. Karbon yükümüzü azaltmaya yöne-
lik kararlı adımlar atmanın yanı sıra Sıfır Atık Uygu-
lamasıyla doğal kaynak tüketimimizi asgari seviyede 
tutuyoruz. “Yaşanabilir Gelecek, Verimlilik ile Gelecek” 
sloganıyla çıktığımız yolda “ISO 50001:2018 Enerji 
Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazandık. Çev-
remize, ülkemize ve gelecek nesillere katkı sağlayacak 
projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle baş-
ta Cumhurbaşkanlığımız ve Savunma Sanayii Baş-
kanlığımız olmak üzere çalışanlarımıza ve tüm pay-
daşlarımıza sonsuz teşekkür ederim.

Marka Değeri En Yüksek Şirket

ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan “En 
Değerli 100 Türk Markası” listesine göre marka değe-
rini en fazla artıran firma oldu. Geçen yıl 30. sırada 
yer alan ASELSAN pek çok markanın değerinin düş-
tüğü pandemi sürecinde listede 11 basamak yükse-
lerek 19. sıraya yükseldi. ASELSAN, savunma sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, mar-
ka değerini yüzde 66 oranıyla en çok artıran şirket 
olarak liderliğe oturdu. Marka değerlendirmesinde 
geçen yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl derecesini 
AA+’ya yükseltti.
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TZYGMY YAN SANAYI ALIMLARI 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDI

Tedarik süreçlerimizin etkinliğinin artırılması ve satın 
alma süreçlerinin uçtan uca ele alınmasına yönelik 
olarak Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardım-
cılığı (TZYGMY) bünyesinde Yan Sanayi Alımları Çalış-
tayı düzenlendi. Çalıştaya TZYGMY yöneticileri ile Yan 
Sanayi Alımları Müdürlüğü çalışanları olmak üzere 
toplam 65 personel katılım gösterdi. 

TZYGMY Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın açılış 
konuşması ile başlayan etkinlik bölüm yöneticilerinin 
ekip sunumları ile devam etti. Satınalma Direktörü 
Murat Aslan da yan sanayi alımları kapsamında; sü-
reçler, ekiplerin sorumlulukları ve çalışma esaslarını 
değerlendirerek yeni çalışma metodolojisine ilişkin 
detaylı bilgiler aktardı.

Benimsenen yeni çalışma yöntemi ile satın alma sü-
reçlerine bütünsel bir yaklaşım kazandırılması ama-
cıyla yan sanayi alım süreçlerinde ekip yapısına ge-
çildi. Oluşturulan ekiplerin satın almanın başından 
sonuna kadar aktif olarak yer alması sağlanarak tes-
lim tarihlerine uyumun artırılması, maliyet etkinliğinin 
sağlanması, yeni kaynak oluşturma çalışmalarına hız 

verilmesi, millileştirme çalışmalarına daha çok destek 
verilmesi, yapılan firma ziyaretlerinin verimliliğinin ar-
tırılması ve çıktıların yakından izlenebilir hale getiril-
mesi gibi alanlarda gelişim sağlanması hedefleniyor.
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Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı 
kalite yönetim sisteminin, NATO kalite gereklerini sağ-
lamak için daha önceden almış olduğu AQAP-2110 
(tasarım, geliştirme ve üretim için NATO kalite gü-
vence gerekleri) ve AQAP-2210 (AQAP-2110’a NATO 
yazılım kalite güvence gerekleri ilavesi) standartları 
belge yenileme denetimi Milli Savunma Bakanlığı de-
netçileri tarafından gerçekleştirildi.

Bu denetim ile birlikte AQAP-2310 (Havacılık, Uzay ve 
Savunma Yüklenicileri için NATO Kalite Yönetim Siste-
mi Gerekleri) standardı sertifikasyonu da ilk kez sağ-
lanmış oldu. 

Iş geliştirme sürecinden başlayarak ürünlerin yaşam 
döngüsünü kapsayacak şekilde denetim gerçekleşti-
rildi. Proje ekipleri, süreç ekipleri ve yöneticiler ile gö-
rüşülerek SST Sektör Başkanlığının AQAP standartla-
rı gerekliliklerine uygunluğu denetlendi.

Denetim sonucunda SST Sektör Başkanlığı, AQAP-
2110, AQAP-2210 ve AQAP-2310 belgelerinin serti-
fikasyonu sağlandı. 

SST SEKTÖR BAŞKANLIĞI AQAP 
BELGELERİ DENETİMLERİ
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ASELSAN, PROJE YÖNETIM 
ZIRVESI 2021’DE “PLATİN 
SPONSOR” OLDU

Project Management Institute-Türkiye (PMI-TR) ta-
rafından düzenlenen Proje Yönetimi Zirvesi, Insan 
Odaklı Dönüşüm temasıyla gerçekleştirildi. Kurumsal 
Iletişim Müdürlüğü girişimleri ile ASELSAN, zirveye 
Platin Sponsor olarak katıldı. Sponsorluk kapsamın-
da ASELSAN logosu, zirvenin dijital afişlerinde ve 
PMI-TR web adresindeki zirve sayfasında yer aldı, 
ASELSAN tarafından proje/program/portföy yöneti-
mi kapsamında sunum gerçekleştirildi ve sponsorlara 
özel görüşme odalarında ASELSAN hakkında bilgi-
lendirmeler yapıldı.

Zirve sırasında, “Değerlerin Dönüşümü; ASELSAN’da 
teknoloji haricinde dönüşüme dair çok şey var!” konulu 
ASELSAN sunumu, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Ge-
nel Müdür Yardımcılığı (TSYGMY) bünyesinde faaliyet 
gösteren Stratejik Uygulamalar Müdürlüğüne bağlı 
Merkezi Proje Yönetim Birimi personeli Ibrahim Tekin 
tarafından gerçekleştirildi. 

Merkezi Proje Yönetim Birimi ve Sektör Proje Yönetim 
Birimleri iş birliği ile yapılan koordinasyon sayesinde, 
zirve kapsamındaki tüm sunumlara ve oturumlara, 
ASELSAN personelinin katılımı sağlandı. Öğrenme ve 
Gelişim Uygulamaları Müdürlüğünün bilgisi dahilinde, 
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığından 
(SST)  40, Mikro Elektronik Güdüm ve Elektro-Optik 
Sektör Başkanlığından (MGEO)  36, Haberleşme ve 
Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığından (HBT) 15, Ra-

dar ve Elektronik Harp Sistemleri  Sektör Başkanlığın-
dan (REHIS) 14, Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon 
ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanlığından (UGES) 9,  
Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcı-
lığından (TSYGMY) 6 olmak üzere, proje yönetimi ça-
lışmalarında faaliyet gösteren 120 ASELSAN çalışanı 
sürece katkı sağladı. Etkinliğe dâhil olan ASELSAN’lı-
lar proje yönetimi ve yeni yaklaşımlar hakkında bilgi 
sahibi olurken, hem kendi gelişimlerine fayda sağladı 
hem de konuya yeni bakış açıları kazandırılmasında 
katkıda bulundu.
Zirvede sponsorlar için ayrılan özel görüşme oda-
larında, Merkezi Proje Yönetim Birimi personeli tüm 
gün boyunca görev aldı ve ASELSAN’ın proje yönetim 
yapılanmasına, proje yönetim faaliyetlerindeki dene-
yimlerine, dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştiri-
len kurumsal kaynak planlama sistemi ve proje yöne-
tim aracı entegrasyonuna yönelik bilgi almak isteyen, 
görüşme talebinde bulunan katılımcılara gerekli bilgi-
lendirmeler yapıldı. 

PMI-TR tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göre 
zirveye kayıtlı 1050 katılımcının 120’den fazlasını ve 
850 fiili katılımcının 70’den fazlasını ASELSAN perso-
neli oluşturdu. ASELSAN standı 184 kişi tarafından ve 
toplamda 222 kez ziyaret edildi, ASELSAN sunumu 
264 katılımcı tarafından takip edildi. 
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ASELSAN personelinin en fazla katılım sağladığı diğer 
oturumlardan bazıları ise şunlar oldu:

• Şerif Kaynar tarafından yapılan “Değişen Dünya-
da Proje Yönetiminde Kritik Insan Kaynakları Tav-
siyelerim” sunumu

• “Proje Yönetiminde Yeni Trendler” proje yönetim 
paneli,

• Dr. Jeff Sutherland tarafından yapılan “Scaling 
Scrum Across the Enterprise for Maximum Impa-
ct” sunumu,

•  Lee R. Lambert tarafından yapılan “A Marriage 
Made in The Heaven (AI and Project Manage-
ment)” sunumu.
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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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HBT ELD GELIŞIM OKULU 
EĞITIMLERINE DEVAM EDİYOR

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığı Entegre Lojistik Destek (ELD) Direktörlüğü 
bünyesinde ELD Gelişim Okulu adıyla, mühendislere 
yönelik hazırlanan bir hizmet içi eğitim programının ilki 
tamamlandı. 

2021 yılında da eğitimlere hız kesmeden devam eden 
ELD Gelişim Okulunun ikinci grup eğitimi sekiz ürün 
desteği mühendisi ile tamamlandı. Eğitimler, bekle-
nen faydanın sağlanabilmesi amacıyla salgına ilişkin 
gerekli önlemler alınarak sınıf ortamında uygulandı.

ELD Gelişim Okulu kapsamında direktörlük çalışanla-
rının ELD disiplinleri ve bu kapsamdaki uygulamalara 
ilişkin farkındalık ve yetkinliklerinin artırılarak moti-
vasyonlarının yükseltilmesi, ELD sorumlusu oldukla-
rı proje çalışmalarını ve sistem ömür devri yönetimi 
sürecindeki ELD faaliyetlerini daha etkin bir şekilde 
yürütebilmelerinin sağlanması, kariyer yolunda iler-
lerken daha donanımlı olmaları ve dolaylı olarak ELD 
sürecinin ve faaliyetlerinin bilinirliğinin artırılması he-
defleniyor.

Eğitim süresince kursiyerlerden eğitim konularına ve 
işleyişine yönelik alınan geri bildirimler ile eğitim kur-
gusu ve içeriği revize edilerek daha etkin ve sürdürü-

lebilir bir forma gelen eğitim programı dâhilinde yıl-
sonuna kadar iki grup için daha eğitim planlanacak. 
2021 yılı sonuna kadar ELD Gelişim Okulunda top-
lamda 28 ELD mühendisine eğitim verilmesi hedef-
leniyor.

ELD Gelişim Okulu eğitim programı yedi iş günü sürü-
yor ve içeriği aşağıdaki ana konu başlıklarından olu-
şuyor. Eğitim konuları, içerikleri ve eğitim sunumları 
ELD Direktörlüğü kaynakları ile dışarıdan destek alın-
madan belirlenerek hazırlanıyor.

• Entegre Lojistik Destek Mühendisliğine Giriş
• Entegre Lojistik Destek Süreci ve Sürece Bağlı 

SAP Uygulamaları
• Iş Geliştirme Dönemi ve Sözleşme Dönemi Enteg-

re Lojistik Destek Faaliyetleri
• Bakım Onarım Sözleşme Tipleri ve Uygulamaları
• Bakım Onarım ve Yedek Parça Satış Sözleşmele-

rine Teklif Hazırlama Yöntem ve Araçları
• Bütçeleme, Maliyet ve Gelir Gider Dengesine Iliş-

kin Uygulamalar
• SAP-CS ve SAP-CRM (Müşteri Ilişkileri Yönetimi) 

Uygulamaları 
• Altyükleniciler ile Çalışma Yöntemleri
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ÇALIŞANLARIMIZIN KALEMİNDEN...

Hukuki altyapısı son yıllarda oluşan kişisel verilerin 
korunması alanına ilişkin hayatımıza her geçen gün 
yeni kavram ve kurallar girmektedir. Bu kavram ve 
kurallar her ne kadar belirli ve uygulanabilir olsa da, 
konunun yasal açıdan yeni düzenlenmesi sebebiyle 
yerleşik uygulamaların oluşması için daha uzun sü-
relere ihtiyaç duyulacağı şüphesizdir.

Hukukumuzun bu yeni alanıyla ilgili belirginleştiril-
mesi gereken ilk husus kişisel veri ifadesinin karşılığı 
olacaktır. Buna göre; kişinin kimliğini belirli veya be-
lirlenebilir kılan ve psikolojik, fiziksel, ekonomik, kül-
türel veya sosyal benliğini ifade eden her türlü bilgi 
kişisel veri tanımının içinde değerlendirilmektedir. 
Kişisel veri tanımının böylesine geniş olması da ha-
yatımızın her alanında bu kavramla karşı karşıya 
kalmamıza yol açmaktadır. Kişisel verilerin günlük 
hayatımızın bu denli içinde olması ise iş hayatımız-
da üst düzeyde özen göstererek çeşitli yükümlülük-
lere uymamızı zorunlu kılmaktadır.

1) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ AYRIMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
(Kanun) 6. maddesi uyarınca kişilerin ırkı, etnik kö-
keni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf 
ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel 
veri olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu Kanun 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yukarıda sayı-
lan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin, 
kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rı-
zası aranmaksızın işlenebileceği düzenlenmiştir. Bu 
doğrultuda, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel ve-
riler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu 
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri-
nin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yü-
kümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum 

Hazırlayan: Av. Fevzi Çağrı TURNA 
Hukuk Müşavirliği
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ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aran-
maksızın işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen istisna haricinde özel nitelikli ki-
şisel verilerin, ilgili kişilerin açık rızası alınmadan 
işlenmesi yasaklanmıştır. Bir diğer deyişle, özel ni-
telikli kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması için 
ilgili kişilerden açık rızalarının alınması gerekmek-
tedir. Bu kapsamda Kanun’un üçüncü maddesinde 
açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye 
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak 
tanımlanmaktadır. Böylece, kişiye yapılan bilgilen-
dirmeye ek olarak özgür iradeye dayanan seçme 
şansının da verilmesi gerekmektedir.

2) BİLİMSEL AMAÇLI İŞLEMENİN MEVZUATTAKİ 
DURUMU

Kişisel verilerin bilimsel amaçlı işlenmesi ilk olarak 
Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’nün (“GDPR”) 
159. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu mad-
de uyarınca kişisel verilerin bilimsel amaçlarla iş-
lenmesi teknoloji geliştirme, gösterim, temel veya 
uygulamalı araştırmalar da dâhil olacak şekilde 
geniş bir biçimde yorumlanmaktadır. Bununla bir-
likte söz konusu maddenin üçüncü fıkra kapsamın-
da bilimsel araştırma amacıyla kişisel veri işlemek 
için yapılan çalışmanın kamu yararı ve halk sağlığı 
alanında yürütülmesi gerektiği de açıkça düzenlen-
miştir.

GDPR’da yer alan düzenleme uyarınca, bahsi ge-
çen 159. maddede yer alan hükmün bilimsel amaçlı 
kişisel veri işleme faaliyetini etik bir çerçeve içinde 
işleyen ve toplumun kolektif bilgisi ile refahını artır-
mayı amaçlayan özgün araştırmalar için belli ölçü-
de esneklik sağladığı ortadadır. Ancak, bu esneklik 
rejiminin uygulanması ve kontrol edilmesine ilişkin 
ülkemizde olduğu gibi uluslararası hukuk doktrinin-
de de çeşitli tartışmalar mevcuttur.

Mevzuat tarafında ise, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil mevzuatı ile 
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ya-
yımlanan kılavuz ve rehberler çerçevesinde kişisel 
verilerin işlenebilmesine ilişkin “kanunlarda açıkça 
öngörülme durumu”, bir sözleşmenin kurulması ile 
doğrudan ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait 
verilerin işlenmesinin gerekli olması veya bir hakkın 
tesisi için işlemenin zorunlu olması gibi şartlar tek 
tek sayılmıştır. Bu şartların mevcut olmadığı hal-
lerde bir kişisel verinin işlenebilmesi için öncelikle 
kişinin açık rızasının alınmasının gerektiği düzen-
lenmiştir. Bu kapsamda, daha önce de belirtildiği 
üzere Kanun’un altında maddesinde düzenlenen 
hususlar uyarınca kişilerin sağlığına ilişkin veriler 
ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel 

veri olarak nitelendirilmektedir. Belirtilen maddenin 
devam fıkrası uyarınca ise sağlık ve cinsel hayata 
ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 
ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıy-
la sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler 
veya yetkili kurum ve kuruluşlar haricinde açık rıza 
alınmadan işlenmesi mümkün olmayacaktır.

Bununla birlikte, konuya ilişkin temel düzenlemeyi 
oluşturan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetme-
liğin “Bilimsel Amaçlarla Işleme” başlıklı 16. maddesi 
uyarınca kişisel sağlık verilerinin, veri sorumlusu ta-
rafından anonim hale getirilmeleri halinde bilimsel 
çalışmalarda kullanılabileceği düzenlenmiştir. Bu 
düzenleme, kişisel verilerin resmi istatistik ile ano-
nim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama 
gibi istatiksel amaçlarla işlenmesi halinde ilgili ki-
şilerin açık rızasının alınmadan işlenmesinin önünü 
açmaktadır.

3) KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİL-
MESİNE İLİŞKİN

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesine ilişkin en 
kapsamlı doküman Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 
veya Anonim Hale Getirmesi Rehberidir. 

Anonim hale getirme hususunu detaylarıyla düzen-
leyen Rehber’in ikinci kısmı uyarınca herhangi bir 
veri kümesindeki tüm doğrudan veya dolaylı tanım-
layıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişi-
nin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya 
bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma 
özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şe-
kilde kaybetmesi olarak ifade edilmektedir. Verile-
rin kişi tanımlayan niteliklerinin engellenmesi veya 
kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etme-
yen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılmakta-
dır. Diğer bir ifadeyle anonim hale getirilmiş veriler 
bu işlem yapılmadan önce gerçek bir kişiyi tespit 
eden bilgiyken bu işlemden sonra ilgili kişi ile iliş-
kilendirilemeyecek hale gelmiş ve kişiyle bağlantısı 
kopartılmıştır. Mevzuatımız kapsamında da, kişisel 
verileri anonim hale getirerek işleyecek kişilerin söz 
konusu rehberin özellikle ikinci kısmını detaylarıyla 
incelemeleri süreçlerin doğru yönetilmesi açısından 
faydalı olacaktır.
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