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Aralık ayında şirketimiz ve sektörümüz için önemli çok sa-
yıda etkinlik gerçekleştirildi. Bunların en önemlisi ise Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği 
yaptığı Türk Savunma Sanayii Zirvesi oldu. Burada milli sa-
vunma sanayi hamlesinin önemine değinen Cumhurbaş-
kanımızın şu sözleri bizleri sevindirdi: 

“Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Herkes muhabere sustu dediği  
zamanda biz Kıbrıs’tan sonra ASELSAN’ı kazandık. Şimdi 
elimizde bir ASELSAN’ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi 
yaptı.” 

Kazakistan’daki iştirakimiz KAE ile birlikte yürütülen T-72A 
Tank Modernizasyonu Projesi başarıyla tamamlandı ve 
dünya üzerindeki en modern T-72 tank konfigürasyonla-
rından biri olarak vitrindeki yerini aldı. Kazakistan’da elde 
edilen başarının, büyük bir pazarı olan T-72 tank moderni-
zasyonu faaliyetlerinde şirketimizi rakip firmalara karşı ön 
plana çıkaracağını değerlendiriyoruz. 

Antalya Bilim Üniversitesi’nin ‘Yerli ve Milli Teknolojide 
ASELSAN’ konulu konferansta Antalya, Isparta ve Bur-
dur’dan sanayiciler ve üniversite öğrencileri ile bir araya 
geldik. Ardından Antalya çevresindeki sanayi kuruluşlarını 
ziyaret ettik. 

KKTC’de ASELSAN Araştırma Merkezi Şubesinin kurulma-
sı ile ilgili başvurumuz, KKTC Bakanlar Kurulunun verdiği 
onay ile olumlu sonuçlandı. Orada kuracağımız merkez ile 
kuruluşumuzun ana nedeni olan Kıbrıs Türk Halkı ile bir 
araya gelecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı kapsamında 
Ejder Yalçın zırhlı araçları için Silah/Füze Sistemleri, Komu-
ta-Kontrol Sistemleri, Ataletsel Navigasyon Sistemleri, Kes-
kin Nişancı Tespit Sistemleri ve Radyolink Sistemleri geliş-
tirilerek teslim ettik. Teslim ettiğimiz sistemler Katar Milli 
Gününde başkent Doha’da gururla sergilendi. 

2018, ülkemiz ve dünya için önemli gelişmelerin yaşandı-
ğı bir yıl oldu. Şirketimiz de bu dönemde istikrarlı büyü-
mesini sürdürmek önemli kararlar verildiği bir dönemden 
geçti. Büyüme ve mali göstergelerdeki artış, 2018 yılında 
da devam etti. Ülkemizin bayrağını yurt dışında gururla 
dalgalandırmak için en önemli faaliyet olan ihracatımız da 
durmadan devam etti. 2018 itibarıyla Dünyanın savunma 
sanayi şirketleri arasında 55’inci sırada yer aldık. Askeri 
alanda edindiğimiz tecrübelerimizi sivil alana da taşıyarak 
bilgi birikimimizi daha güçlü bir Türkiye için her alanda kul-
lanmaya devam edeceğiz. 

Şirketimiz ve sektörümüzle ilgili gelişmelere bültenimizin 
sayfalarında yer vermeye çalıştık. 2018 yılının gönlünüzce 
geçmiş olduğunu umuyor, 2019’un çok daha iyi geçmesini 
temenni ediyorum. Tüm okuyucularımızı kutluyor; mutlu, 
sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyorum. 

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

ŞIMDI 
ASELSAN’IMIZ 
VAR

SSB tarafından düzenlenen 
ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ev sahipliği yaptığı 
Türk Savunma Sanayii 
Zirvesindeydik.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Beşte-
pe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde konuştu. 

Türkiye’nin terörle mücadelesinde milli savunma sanayi 
hamlesinin önemine değinen Erdoğan şunları söyledi: 

“Bize hep şunu söylediler, ‘Kongre izin vermiyor’. Ama 
başkalarına veriyor ama Türkiye’ye gelince vermiyor. 
Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denil-

diği zamanda biz Kıbrıs’tan sonra ASELSAN’ı kazandık. 
Şimdi elimizde bir ASELSAN’ımız var. Kötü komşu, bizi 
ev sahibi yaptı.” 

“Kendi İmkanlarımızla Bu Operasyonları Gerçekleştire-
bildik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önce göreve geldikle-
rinde savunma sanayinin mevcut yapısının şimdiki gibi 
olmadığını, o zaman savunma sanayi olarak yüzde 20 

“ASELSAN’IMIZ VAR”



ASELSAN a bülten4

oranında imkana sahip olunduğunu, bu oranın yüzde 
65’e ulaştığını bildirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde ne 
Zeytin Dalı Harekatı’nda ne aslında Zeytinlik operasyo-
nunda atmamız gereken adımları atamaz, Fırat Kalka-
nı’nda da hedefe ulaşamazdık. Ama bu adımlar atılınca 
da gerek Zeytin Dalı gerek Fırat Kalkanında hiçbir yerde 
herhangi bir destek gelmeden, biz kendi imkanlarımız-
la bu operasyonları gerçekleştirebildik. Tüm imkanı bu 
noktada seferber eden kardeşlerime, şahsım, milletim 
adına teşekkür ediyorum.”

Savunma Sanayiinde Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

İlk kez gerçekleştirilen zirvenin ilk gününün konsepti Kü-
resel Güç Türkiye oldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Sanayi 
Hamlesi için Nitelikli İnsan Kaynağı Paneline konuşmacı 
olarak katıldı. Savunma Sanayiinde Teknoloji ve İnovas-
yon Yönetimi konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Görgün, 
ASELSAN olarak Savunma Havacılık ve Uzay Sanayiinde 

akıllı teknolojik çözümlerin öneminden, ASELSAN ola-
rak bu konuda yaptığımız çalışmalardan ve bu bakış açı-
sıyla teknolojiyi nasıl etkin bir şekilde yönettiğimizden 
bahsetti. Görgün, “ASELSAN olarak günümüzün ve ge-
leceğin teknolojilerini milli ve yerli olarak geliştirerek, 
üreterek, savunma sanayiimize sürekli ve sürdürülebilir 
bir katma değer sağlamak için çalışıyoruz” dedi. 

Vizyoner Genç

İkinci günde üniversite öğrencileri, “Vizyoner Genç” 
konsepti ile Devletin üst düzey yöneticileri ile bir araya 
geldi.  Sektörümüze nitelikli insan kaynağı temininin sü-
rekli kılınması için düzenlenen etkinlikte Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız Mustafa Varank, ASELSAN ürünlerinin 
sergilendiği standı yakından inceledi. 

Vizyoner Genç etkinliğinde genç katılımcılar, sergilenen 
ASELSAN ürünlerini inceleyerek yöneticilerimiz ile bilgi 
alışverişinde bulundu. 
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ATO Congresium’da “Geleceğimiz Sizsiniz” te-
masıyla düzenlenen Çalışanın Sesi Çalıştayının 
ilki 24 Ekim 2018 tarihinde bin 200’den fazla  

ASELSAN mühendisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Çalıştay, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hakan Karataş’ın açılış konuşması ile başladı.  
Doç. Dr. Karataş, düzenlenen çalıştay ile öğrenen ve 
düşünen bir organizasyon olma yolunda genç çalışan-
larımızın farzlı bakış açılarından faydalanabilmeyi amaç-
ladıklarını söyledi. 

 Ardından Young Guru Akademi Yönetim Kurulu Başka-
nı Sinan Yaman, “Kendin Bilmek” teması ile bir sunum 
gerçekleştirdi.  Sinan Yaman’ın konuşmasının bitiminde 
Young Guru Akademi ile iş birliği içinde ASELSAN’da 
yürütülen projenin katılımcılarından Hava Savunma Top 
Sistemleri Program Müdürü Dinçer Nalbantoğlu proje-
ye ilişkin tecrübelerini aktardı. 

İlk oturumun sonunda ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASEL-
SAN’ın en genç mühendislerine ilham veren bir konuş-

ma yaparak bu çalıştay ile “Birlikte Başarma” hedefinin 
ilk adımının atıldığını belirtti. Prof. Dr. Görgün, “Misyonu 
gereği Türkiye’nin geleceği ile kendi geleceği arasında 
derin ve yakın bir ilişki ASELSAN’ın bir parçası olmak 
hepimize önemli sorumlulumlar yüklüyor. Bu sorum-
luluk gereği üzerimize düşeni yapmak adına, bir seri 
olacak Çalışanın Sesi Çalıştaylarının birincisini söz genç 
mühendis arkadaşlarımız ile yapmak istedik” dedi. 

Açılış oturumunun ardından katılımcıların çalışma süre-
lerine göre ayrıldıkları beş farklı grupta ASELSAN’ın ge-
leceği olan genç mühendislerimize söz verildi. Çalışan-
larımızın yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirilen ve 
gün boyu süren oturumlarda, ASELSAN’ın performans 
ve kariyer yönetimi ile mesleki gelişim uygulamaları 
hakkında görüş ve önerileri toplandı.

Günün sonunda katılımcılar heyecan ve enerjilerinden 
hiçbir şey kaybetmeden ana salonda tekrar bir araya 
geldi. Kapanış oturumunda ASELSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 
katıldığı oturumlara ilişkin izlenimlerini aktararak, tüm 
katılımcılara açık yüreklilikle belirttikleri görüşleri için 

T-72’DEN 
TAM ISABET  

Kazakistan’daki iştirakimiz KAE ile birlikte yürütü-
len T-72A Tank Modernizasyonu Projesi başarıyla 
tamamlandı ve dünya üzerindeki en modern T-72 

tank konfigürasyonlarından biri olarak vitrindeki yerini 
aldı. Modernizasyon kapsamında T-72 tanklarına yeni 
nesil Atış Kontrol Sistemi ile gece/gündüz hareketli atış 
kabiliyeti,  uzaktan komutalı uçaksavar yeteneği, komu-
ta kontrol ve haberleşme yeteneği ile gece/gündüz sü-
rüş kabiliyetleri kazandırıldı. 

Modernizasyon sonrasında T-72 tankı Kazakistan Sa-
vunma Bakanlığı yetkilileri ile zorlu kış koşullarında 
uzun süreli testlere tabi tutuldu. Başarılı test sonuçları 
neticesinde Kazakistan Genelkurmay Başkanlığından 
üst düzey bir heyet tank atış alanını ziyaret ederek kabul 
atışlarına iştirak etti.

Heyet tarafından anlık olarak belirlenen senaryolarda 
gerçekleştirilen atışların tam isabet ile vurulması ve he-
yetin tank üzerinde yaptıkları incelemeler sonrasında 
söz konusu modernizasyonun oldukça kapsamlı ve ba-
şarılı bulunduğu ifade edildi. ASELSAN modernizasyon 
çözümünün daha önce farklı ülkeler tarafından sunulan-
lardan çok daha üstün yetenekler barındırdığı ve özel-
likle Kazakistan’ın zorlu iklim koşullarında dahi yüksek 
performans gösterdiği vurgulanarak ASELSAN ve KAE 
ekibi T-72A tank modernizasyonundaki başarısı nedeni 
ile tebrik edildi. 

Test ve kabul faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip 
Kazakistan envanterindeki T-72A ve T-72B tankları için 
bu modernizasyonun hayata geçirilmesine yönelik ge-
rekli çalışmaların başlatılacağı heyet tarafından ifade 
edildi.

ASELSAN a bülten6
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teşekkür etti.

Otuzdan fazla ülkenin envanterinde yirmi binden fazla 
bulunan ve aktif olarak dünyada en çok kullanılan tank 
olan T-72 tanklarının hemen hemen tümünün eski tek-
noloji içerdiği ve modern tanklar ile muharebe ede-
bilmesi için özellikle Atış Kontrol Sistemi modernizas-
yonuna ihtiyaçları bulunduğu biliniyor.  Bu kapsamda 
Kazakistan’da elde edilen başarının, büyük bir pazarı 
olan T-72 tank modernizasyonu faaliyetlerinde Kuru-
mumuzu rakip firmalara karşı ön plana çıkarabileceği 
değerlendiriliyor. 

7OCAK 2019
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BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI
IŞ DÜNYASI ÖDÜLLERI

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübünün, Tür-
kiye’de 30 bine yakın üniversite öğrencisinin ka-
tılımıyla gerçekleşen oylama sonucu belirlediği 

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri verildi.

Hayat Boyu Başarı Ödülüne de ASELSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün la-
yık görüldü. Görev nedeniyle yurt dışında bulunan Prof. 
Dr. Haluk Görgün’ün ödülünü ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş aldı. 
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CEO CLUB ÖDÜL 
TÖRENI

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Capital ve Ekono-
mist Dergilerinin düzenlediği Sanayide Teknolo-

ji Liderleri araştırması sonucunda ödüle layık görüldü. 
Prof. Dr. Görgün ödülünü CEO Club Industry 4.0 Sum-
mit etkinliğinde aldı.

Endüstri 4.0 Zirvesi, Türk iş dünyasına yön veren iş in-
sanlarının buluşma noktası olan CEO Club çatısı altın-
da düzenlendi. Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında 
yeni iş yapma modellerinin, üretim metotlarının ve iş-
letmelerin dijitalleşmesinin masaya yatırıldığı zirve, Türk 
iş dünyasından üst düzey yöneticileri bir araya getirdi. 
Holdinglerin dijitalleşmesinin gündemde olduğu zir-
vede Sanayide Teknolojinin Liderleri de açıklandı. 12 
büyük marka, Endüstri 4.0 duyarlılığını ödülle kutlamış 
oldu.
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ÇAFRAD BAŞARISI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN ara-
sında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı 
TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü 

olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar siste-
minin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyon-
lu Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında 
önemli bir aşama başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli 
antene sahip Çok Fonksiyonlu Radarı (ÇFR) ve Aydınlat-
ma Radarı’nın (AYR) tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve 
AYR-1 sistemleriyle elektronik tarama yapan dönmeyen 
tipte antene sahip IFF sisteminden oluşan, içerdiği mo-
dül sayıları ve sistem yapısı ile aslında seri üretim çıktısı 
olan Teknoloji Gösterim Prototipi geliştirildi. 

Fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan ÇAFRAD 
sistemi, geçici kabul testleri için 2018 Kasım ayında 
TCG GÖKSU (F-497) Fırkateyni’nin helikopter pistine 
kuruldu, gemide yer alan Evolved Sea Sparrow Missile 
(ESSM) güdümlü mermi atış kontrol sistemi ve savaş yö-
netim sistemine entegre edildi.

Projenin son adımı olan atışlı testler Deniz Kuvvetleri 
Komutanı, Donanma Komutanı, SSB EH ve Radar Sis-
temleri Daire Başkanı, REHİS Sektör Başkanı Oğuz Şe-
ner, ARMERKOM ve SSB yetkilileri katılımı ile 11 Aralık 
2018’de gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, yüksek hızlı he-
def uçak Şimşek’i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi 
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ESSM güdümlü mermisinin uçuş hattı boyunca güdüm 
ve aydınlatmasını yaptı. Hedef uçak Şimşek, yüksek has-
sasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde imha edildi.

Dünyada sayılı firma tarafından üretilebilen ve az sayı-
da ülkenin sahip olabildiği Active Electronically Scan-
ned Array-AESA teknolojisi ile özgün olarak tasarlanıp 
üretilen ÇAFRAD sisteminin başarıya ulaşması ile çok 

önemli bir eşik aşılırken, ASELSAN aktif faz dizili radar 
teknolojisinde ulaşılan noktayı gerçek saha performan-
sı ile göstererek rüştünü bir kez daha ispatlamış oldu.

Geliştirme çalışmaları devam eden uzun menzilli ra-
darın da eklenmesi ile TF-2000’in ana sensörü olacak 
ÇAFRAD radar süitinin Faz-2 seri üretimi için SSB ile gö-
rüşmeler devam ediyor.
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Antalya Bilim Üniversitesi’nin (ABÜ) ‘Yerli ve Milli 
Teknolojide Aselsan’ konulu konferansında Asel-
san Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmacı olarak katıldı. ASEL-
SAN üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu konferan-
sa ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Organi-

ze Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya, Isparta ve 
Burdur’dan sanayiciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Antalya Bilim Üniversitesindeki etkinliğin ardından 
ASELSAN üst yönetimi ve tedarik yöneticileri, Vali Münir 
Karaloğlu ile birlikte Antalyalı sanayi kuruluşlarını ziya-
ret etti.

ANTALYA BILIM 
ÜNIVERSITESINE ZIYARET
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KKTC’de ASELSAN Araştırma Merkezi Şubesinin ku-
rulması ile ilgili başvurumuz, KKTC Bakanlar Kuru-
lunun 04.12.2018 tarihinde verdiği onay ile olumlu 

sonuçlandı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü - Kalkanlı Tek-
noloji Vadisi KALTEV’de faaliyet gösterecek olan Kıbrıs 
İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürlüğünün yanı 
sıra haberleşme ve su altı/akustik konularında kuracağı 
test alanları ile ilgili çalışmalara devam ediliyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından KALTEV Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi inşaatının yakın dönemde 
bitirilmesi hedefleniyor. ASELSAN için ilk aşamada 
geniş bir ofis alanı ayrıldı. İleride oluşabilecek ihti-
yaca bağlı olarak, ASELSAN’ın talep etmesi duru-
munda, bu alan hemen yanında bulunan alan da  
ASELSAN’a tahsis edilebilecek.

YAVRU VATANDA
ASELSAN ŞUBESI KURULUYOR
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak 
üzere üretilecek olan Yeni Nesil FIRTINA obüsle-
ri için T-155 K/M Fırtına Obüs Atış Kontrol Sistemi 

Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından üretilecek 
sistemler, FIRTINA Obüslerinin üretileceği 1’inci Ana 
Bakım Fabrikasına teslim edilecek.

YENI NESIL 
FIRTINA 

GELIYOR 

ASELSAN a bülten14
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Halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 
bulunan ve atış kontrol sistemi ASELSAN tarafından 
sağlanmış olan mevcut FIRTINA Obüsleri, Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı Harekatlarında yoğun ve etkin olarak kul-
lanıldı. Obüsler verilen görevleri başarı ile tamamladı.

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sistemlerle 
donatılacak Yeni Nesil FIRTINA Obüsleri ile Türk Topçu-
sunun muharebe sahasında etkinliği daha da artacak. 

ASELSAN ileri teknolojiye dayalı modern bir obüsün ku-
lesini tamamen baştan tasarladı ve herhangi bir taşıyıcı 
platform üzerine entegre edilebilir seviyede yurt dışına 
bağımlılığı bulunmayan ürün ortaya çıkardı. ASELSAN 
Sistemleri ile donatılacak FIRTINA Obüsleri, dünyadaki 
rakiplerinin önüne geçecek birçok ilave yetenek kaza-
nacak.

15OCAK 2019
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
ile ASELSAN arasında teknolojik işbirliği proto-
kolü imzalandı. İmza törenine AFAD Başkanı  Dr. 

Mehmet Güllüoğlu ile ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili Mustafa Şeker katıldı. 

Protokol kapsamında her iki kurum,  sivil savunma, er-
ken uyarı ve ikaz sistemleri teknolojileri alanında karşı-
lıklı bilgi, deneyim ve uzmanlıkların paylaşılması, altya-
pılarının kullanımı ile araştırma geliştirme faaliyetleri ve 
görev alanları kapsamında ortak çalışmalar yürütülme-
sine yönelik işbirliği yapacak. 

Protokol ve bunu takip eden sözleşmelerle ülkemizin 
stratejik gereksinimi olan afet yönetimi, erken uyarı ve 
ikaz sistemleri, sivil savunma, Kimyasal Biyolojik Rad-
yolojik Nükleer (KBRN) savunmaya yönelik cihaz ve 
sistemler milli imkanlarla ASELSAN tarafından gerçek-
leştirilecek. Ayrıca taraflar birlikte bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar yapacak, tarafların sahip olduğu laboratu-
var ve test altyapılarından karşılıklı faydalanılabilecek.   

AFAD ILE ASELSAN ARASINDA, 
IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ IMZALANDI
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TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz (ÇBSMT) 
Projesi kapsamında, Kara Havacılık Komutanlığı 
ve Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki Uçuş 

Kontrol Kulelerinin modernizasyonu gerçekleştiriyor. 
Bu kapsamda, ÇBSMT telsizlerinin yanı sıra, uçuş kont-
rol kulelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASELSAN 
tarafından milli imkânlarla geliştirilen VCCS sistemleri 
(Voice Communication and Control System), Isparta ve 
Malatya’da yapılan kabul faaliyetlerinin ardından Kara 
Havacılık Komutanlığı envanterine alındı.

VCCS sistemleri ile uçuş kontrol operatörlerinin telsiz 
ve telefon haberleşmesi, telli-telsiz hat tamamlama, 
iç konuşma ve ses kayıt ihtiyaçları entegre bir şekilde 
karşılanıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuleleri için 
kule katı ve sistem odalarının gerekli altyapı, mefruşat 
işleri; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için ise tüm kulenin 
ve hava üssü idari binasının anahtar teslim inşası pro-
je kapsamında yer alıyor. Kabul faaliyetleri akabinde 
ASELSAN personeli tarafından uçuş kontrol operatörle-
rine eğitimler veriliyor.

UÇUŞ KONTROL KULELERI
ASELSAN’A EMANET
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Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkan-
lığı’nın tüm personelinin katıldığı Savunma Sistem 
Teknolojileri Konferansının (SSTKON 2018) yedin-

cisi JW Marriott Otel’de gerçekleştirildi. Bu yıl “Sürdü-
rülebilir Başarı” teması ile yola çıkılan konferansta SST 
Sektör Başkanlığında yürütülen/yürütülecek çalışmala-

rın ve edinilen tecrübelerin paylaşılması, içinde bulun-
duğumuz yıla ilişkin özet bilgilerin verilmesi ve çalışan-
lar arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflendi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Prof. 
Dr. Haluk Görgün, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst 
düzey yöneticilerimizin katılımları ile gerçekleşen kon-
ferans, Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı 
Mustafa Kaval ve Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel 
Müdürümüz Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış konuşma-
larıyla başladı.

Konferans kapsamında ASELSAN’ın kuruluş aşama-
sında görev alan ve ASELSAN’dan üst düzey yönetici 
olarak emekli olan Mahmut Karadeniz ve Fuat Akçayöz 

SAVUNMA SISTEM 
TEKNOLOJILERI 
KONFERANSI
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ile birlikte “Dünden Bugüne ASELSAN ve SST” konulu 
söyleşi gerçekleştirildi. Mahmut Karadeniz ve Fuat Ak-
çayöz’e günün anısına binaen plaketleri Yönetim Kurulu 
Başkanımız ve Genel Müdürümüz Prof. Dr. Haluk Gör-
gün tarafından takdim edildi.

Konferansta, Deniz Sistemleri Grup Başkanlığı’ndan 
Galip Cem Günaydın “Bir Bahriyelinin Gözünden ASEL-
SAN”, Mühendislik Grup Başkanlığı’ndan Cemil Yılmaz 
ve Olcay Büyükpapuşçu “Dene, Yanıl ve Başar” ve En-
tegre Lojistik Destek Direktörlüğü’nden Bülent Galip 
Oflaz ve Haydar Ali Bakşı “Her Ortamda Hazırız, Her 
İklime Uyarız” isimli sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca 
SST Platform Entegrasyon Tasarım Müdürü Nail Mutlu 

Çanga’nın da üyesi olduğu TRIO MOS tarafından ger-
çekleştirilen mini konser büyük beğeni topladı. 

Konferansta Mehmet Auf dış katılımcı olarak konuşma 
yaptı. Konuşmasında “iş hayatında motivasyon, zorluk-
larla baş etme” başta olmak üzere bir çok konuda ba-
şından geçen hikayelere değinen Mehmet Auf, katılım-
cılara keyifli anlar yaşattı.

Mehmet Auf’un moderatörlüğünü yaptığı “Hayatın Rit-
mi” Orkestrası’nın gerçekleştirdiği şov ve katılımcılar 
arasında gerçekleştirilen yarışma ile konferans sona 
erdi. 
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ATO Congresium’da “Geleceğimiz Sizsiniz” te-
masıyla düzenlenen Çalışanın Sesi Çalıştayının 
ilki 24 Ekim 2018 tarihinde bin 200’den fazla  

ASELSAN mühendisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Çalıştay, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hakan Karataş’ın açılış konuşması ile başladı.  
Doç. Dr. Karataş, düzenlenen çalıştay ile öğrenen ve 
düşünen bir organizasyon olma yolunda genç çalışan-
larımızın farzlı bakış açılarından faydalanabilmeyi amaç-
ladıklarını söyledi. 

 Ardından Young Guru Akademi Yönetim Kurulu Başka-
nı Sinan Yaman, “Kendin Bilmek” teması ile bir sunum 
gerçekleştirdi.  Sinan Yaman’ın konuşmasının bitiminde 
Young Guru Akademi ile iş birliği içinde ASELSAN’da 
yürütülen projenin katılımcılarından Hava Savunma Top 
Sistemleri Program Müdürü Dinçer Nalbantoğlu proje-
ye ilişkin tecrübelerini aktardı. 

İlk oturumun sonunda ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASEL-
SAN’ın en genç mühendislerine ilham veren bir konuş-

ma yaparak bu çalıştay ile “Birlikte Başarma” hedefinin 
ilk adımının atıldığını belirtti. Prof. Dr. Görgün, “Misyonu 
gereği Türkiye’nin geleceği ile kendi geleceği arasında 
derin ve yakın bir ilişki ASELSAN’ın bir parçası olmak 
hepimize önemli sorumlulumlar yüklüyor. Bu sorum-
luluk gereği üzerimize düşeni yapmak adına, bir seri 
olacak Çalışanın Sesi Çalıştaylarının birincisini söz genç 
mühendis arkadaşlarımız ile yapmak istedik” dedi. 

Açılış oturumunun ardından katılımcıların çalışma süre-
lerine göre ayrıldıkları beş farklı grupta ASELSAN’ın ge-
leceği olan genç mühendislerimize söz verildi. Çalışan-
larımızın yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirilen ve 
gün boyu süren oturumlarda, ASELSAN’ın performans 
ve kariyer yönetimi ile mesleki gelişim uygulamaları 
hakkında görüş ve önerileri toplandı.

Günün sonunda katılımcılar heyecan ve enerjilerinden 
hiçbir şey kaybetmeden ana salonda tekrar bir araya 
geldi. Kapanış oturumunda ASELSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 
katıldığı oturumlara ilişkin izlenimlerini aktararak, tüm 
katılımcılara açık yüreklilikle belirttikleri görüşleri için 

SERHAT II RADAR SISTEMI 
I. PARTI TESLIMATI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28 
Haziran 2018 tarihinde imzalanan Seyyar Ha-
van Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi 

kapsamında birinci teslimat partisi SERHAT Radarlarının 
kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. Radarlar 
Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. 

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve hâli-
hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bu-
lunan mevcut SERHAT Radarları, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleri 
ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında yoğun ve 
etkin olarak kullanıldı. SERHAT Radarının havan tehdi-
di altında bulunan bölgelerimizde yaşanan can ve mal 
kayıplarını azaltarak, ülkemizin savunmasına önemli bir 
katkıda bulunduğuna dair birçok geri bildirim alındı.

ASELSAN a bülten20



21OCAK 2019

teşekkür etti.

21OCAK 2019
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ASELSAN ve Kazakhstan ASELSAN Engineering 
(KAE) yöneticileri, Kazakistan devlet kuruluşu 
olan Kazakhstan Engineering’e (KE) bağlı faa-

liyet gösteren Kirov Fabrikasında askeri telsizlerimizin 
yerel olarak üretilmesi ve teknoloji transferi kapsamın-
da Astana’da üst düzey ziyaretlerde bulundu. 

Bu ziyaretler kapsamında Savunma Sanayii ve Havacılık 
Bakan Yardımcısı Amaniyaz Yerzhanov, KE Başkanı Nur-
mukhambet Abdibekov ve KE Başkan Yardımcısı Omar-
han Yelemesov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. 

ASELSAN 
TELSIZLERI 
KAZAKISTAN’DA 
ÜRETILECEK

Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri için uyumlan-
dırılan ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sisteminin 
(ASELSAN MATESS) TCG EDİNCİK gemisine tes-

limatı başarı ile tamamlandı. İlk kez bir Mayın Avlama 
Gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip 
kullanıma alınarak, hem ülkemiz hem de ASELSAN adı-
na önemli bir başarıya imza atıldı.

MATESS, ASELSAN tarafından, gemi seyir güvenliğini 
sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen, su 
altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve 
sınıflandırılması yeteneklerine sahip Mayın Tespit ve Sa-
kınma Sonarıdır. 

ASELSAN 
MATESS TESLIM 
EDILDI
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Manuel olarak yürütülen KDV iade sürecine iliş-
kin yasal işlemlerin, Kurumsal Kaynak Planlama 
Sistemi (SAP) üzerinden otomasyonunun sağla-

narak, sürecin hızlandırılması ve nakit akışın iyileşmesi 
hedefi ile Haziran 2017 döneminde BT Portföyü’ne ka-
zandırılan KDV İade Süreci Otomasyonu Projesi, Nisan 
ayında tamamlanarak canlı kullanıma alındı.

75 adam-gün efor ve 77.500 USD’ye mal olan proje so-
nucunda,

• 6 ay geriden gelinen KDV iade dosyalarında, 4 aylık 
bir gelişme sağlanarak yaklaşık 80 Milyon TL’nin er-
ken mahsup edilmesi sağlandı.

• 3 personelin 20 günde tamamladığı dosya, oto-
masyon sonrası 1 personel tarafından 7 günde ha-
zırlanmaya başlandı.

• 3,7 Milyon TL finansman kazancı ve 90 Bin TL ücret 
maliyeti kazancıyla birlikte, yıllık 750.000 USD ka-
zanç beklenmektedir. 

Projenin kapanış töreni, Yönetim Kurulu Başkanımız 
ve Genel Müdürümüz Prof. Dr. Haluk Görgün, Kurum-
sal Yönetim Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Hakan 
Karataş, Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcımız Okan 
Turan, Bilgi Yönetimi Direktörü Yıldırım Azizoğlu ve Mu-
hasebe ve Mali İşler Direktörü Mehmet Fatih Güçlü’nün 
katılımı ile gerçekleştirildi.

KDV IADE SÜRECININ 
OTOMASYONU PROJESI
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Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı kap-
samında Nurol Makina ile ASELSAN arasında söz-
leşme imzalandı. Proje kapsamında çok sayıda 

Ejder Yalçın zırhlı aracı için Silah/Füze Sistemleri, Komu-
ta-Kontrol Sistemleri, Ataletsel Navigasyon Sistemleri, 
Keskin Nişancı Tespit Sistemleri ve Radyolink Sistemleri 
geliştirilerek/uyarlanarak üretildi.

Proje kapsamındaki sistem teslimatlarının Katar Milli 
Günü’ne yetiştirilmesine yönelik müşteri talebinin karşı-
lanabilmesi amacıyla ilgili ekiplerin yoğun gayreti neti-
cesinde ilk parti araçlara yönelik teslimatlar tamamlan-
dı. 

Entegre sistem çözümleri içeren ve büyük çaplı ihracat 
projesi kapsamında böylesine kısa süre içerisinde ger-
çekleştirilen teslimatlar son kullanıcı tarafından takdirle 
karşılanırken önümüzdeki dönemdeki potansiyel proje-
ler için önemli bir referans teşkil edeceği değerlendi-
riliyor. 

KATAR’A JET 
TESLIMAT

ASELSAN a bülten24
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KGYS VE PTS
IMZALANDI

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 
15 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan HGK-84 Mo-
dern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsa-

mında Aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm 
Kitinin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. 
HGK kitleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. 

ASELSAN tarafından üretilen ve hâlihazırda Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut HGK-
84 Hassas Güdüm Kitleri; terörle mücadele faaliyetleri 
ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında yoğun ve 
etkin olarak kullanıldı. Görevlerini başarıyla yerine ge-
tiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edi-
lecek.

HGK TESLIMATI 
SÜRÜYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN 
arasında imzalanan Kent Güvenlik Yönetim Siste-
mi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Projesi 

Sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda, Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 
Türkiye genelinde 81 il ve 900 ilçede güvenlik kame-

raları ve plaka tanıma sistemleri ile kent güvenliği için 
çalışılıyor. Proje ile KGYS altyapısının genişletilmesi, 
modernize edilmesi ve eski sistemlerin yeni KGYS ağına 
uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sözleşme ile EGM ihtiyaçları doğrultusunda projenin 
kapsamı genişletilerek ve Mobil Plaka Tanıma sistemleri 
geliştirildi.

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan yeni sözleşme de-
ğişikliği ile Türkiye genelinde 27 ilin güncel ihtiyaçları 
doğrultusunda KGYS ve PTS projesi kapsamı genişle-
tildi.
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Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü, 
ASELSAN Burs Programları ile eğitim ve araş-
tırma faaliyetleri desteklenen bursiyerlerin ça-

lışmalarını ASELSAN içerisinde aktarabilmesi için bilgi 
paylaşımı etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. 

Bu kapsamda, ASELSAN Doktora Sonrası Yurtdışı Araş-
tırma Bursiyeri ve Mekanik Tasarım Müdürlüğü çalışa-

nımız Dr. Yiğit Akkuş tarafından Macunköy Tesislerinde, 
Elektronik Soğutmanın Geleceği: Nano-ölçekli Pasif Isı 
Dağıtıcıları Semineri verildi. Dr. Akkuş’un araştırmaları 
kapsamında yürüttüğü çalışmaları aktardığı seminere, 
konu ile ilgilenen 46 çalışanımız katıldı. 

ELEKTRONIK SOĞUTMANIN 
GELECEĞI: NANO-ÖLÇEKLI PASIF 
ISI DAĞITICILARI SEMINERI 
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ASELSAN Çevre Koşulları Laboratuvar Personeli 
Tarık Uzun, İstanbul Kongre Merkezinde 7.si dü-
zenlenen TET Ar-Ge Proje Pazarı 2018’in proje 

yarışmasında 500 katılımcı içinden Sağlık ve Medikal 
alanında ikincilik ödülü aldı.

Akıllı Fizik Tedavi Yatağının dünyada her yüz kişiden 
üçünde görülen skolyoz omurga eğriliği hastalığının 
tedavisinde kullanılması ve korse kullanımının bu saye-
de 22 saatten 12 saate düşürülmesi amaçlanıyor. Felçli 
hastalar, dekübit ülserleri,uyku apnesi, 0-5 yaş çocuk 
ateş takip, bel, boyun rahatsızlığı hastane yoğun bakım 
ve ameliyathanelerde kullanılması için  tedavi ve bakım 
amaçlı  bir ürün tasarladı.

ASELSAN, Pakistan’ın Karaçi şehrinde düzenlenen 
IDEAS 2018 Savunma Fuarına katıldı. Savun-
ma ihracatı konusunda hem ASELSAN, hem de 

Türkiye için en önemli ülkelerden biri olan Pakistan’da 
düzenlenen fuara 56 ülkeden 400’ün üzerinde firmanın 
katıldı. 

Fuarın ilk gününde ASELSAN Standının Pakistan Cum-
hurbaşkanı Arif Alvi’nin de aralarında bulunduğu çok 
sayıda ziyaretçisi oldu. Stantta Taktik Haberleşme Sis-
temleri, Hassas ve Lazer Güdüm Kitleri, Sınır Güvenlik 
Sistemleri, Termal ve Gece Görüş Sistemleri, Hedef İşa-
retleme Podu (ASELPOD) milli tasarım Uzaktan Komu-
talı Stabilize Silah Sistemleri, KORKUT Hava Savunma 
Sistemi, Deniz Platformu Sistemleri ve Tank Moderni-
zasyon kabiliyetleri sergilendi.

AKILLI YATAK

IDEAS 2018 
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Verimlilik ve Teknoloji Fuarındaki standımızda İçiş-
leri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere 
çok sayıda seçkin ziyaretçimizi ağırladık.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 
kapsamında düzenlenen V-Talks etkinliğinde katılımcı-
lara hitap etti. Akıllı teknolojilerin geleceği konulu bir 
konuşma yapan Görgün’e günün anısını temsilen şilt 
takdim edildi.

VERIMLILIK VE 
TEKNOLOJI FUARI
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ASELSAN, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve iki yılda bir yapılan Kara Sis-
temleri Semineri’nin 4’üncüsüne sponsor oldu.

Seminer sergi alanındaki ASELSAN standında ürünler 
hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. 

ASELSAN personeli tarafından aşağıda başlıkları veri-
len sunumlar yapıldı.

• “Muharebe Sahasında ASELSAN Sistem Çözümle-
ri”, Murat Faik Yaren, Direktör, SST Kara Sistemleri 
Program Direktörlüğü

• “FIRAT-M60T Projesi: Sınır Ötesi Operasyonlarda 
Güç Çarpanı”, Ömer Çubuklu, Lider Mühendis, SST 
Tank Modernizasyonu Program Müdürlüğü

• “Aktif Koruma Sistemleri - ASELSAN PULAT”, Kadir 
Karslı, Lider Mühendis, REHİS Kara Elektronik Harp 
Program Müdürlüğü

Ayrıca, ilk gün öğleden sonra Kemal Kurdaş Salonunda 
yapılan oturumun başkanlığı SST Sektör Başkanlığından 
Kıdemli Lider Mühendis Yahya Kemal Ulusoy tarafından 
gerçekleştirildi.

KARA SISTEMLERI 
SEMINERI
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan 
bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurulta-
yının 35’incisi, “Dijital Ekonomi ve Ötesi” ana te-

masıyla Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de 
gerçekleştirildi. 

ASELSAN, Kurultaya altın sponsor olarak destek verdi. 
Standımızda; Milli Kablolu/Kablosuz Ağ, Bilgi Güven-
liği ve Siber Güvenlik cihazları sergilendi. Yenilikçi ve 

Yıkıcı Teknolojiler Panelinde Bilgi Teknolojileri Program 
Direktörümüz Tanın Afacan, Yerli ve Milli Teknolojilerle 
Kalkınma Panelinde ise Bilgi Teknoloji Sistem Mühen-
disliği Müdürümüz Mehmet Uçak ASELSAN’ı temsil 
etti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 
Ali Taha Koç da ASELSAN standı ziyaret ederek ürünler 
hakkında bilgi aldı.

35’INCI BILIŞIM 
KURULTAYI
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Doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimcilik. 
Bunlar üretim faktörleri ya da farklı bir ifade ile 
üretim yapılabilmesi için gerekli ana girdiler ola-

rak temel iktisat derslerinin ilk konusudur. Zaman için-
de doğal kaynakların gittikçe artan bir hızla tüketilmesi 
hem insan yaşamının hem de dünyamızın geleceği için 
ciddi endişeler oluşmasına neden olmuş, kalkınmayı 
sağlayacak ekonomik aktivitelerin devamlılığı bağla-
mında üretim faktörleri açısından tehlikeyi gözler önü-
ne sermiştir.

1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkın-
ma Komisyonu tarafından hazırlanan Brundtland Rapo-
ru sürdürülebilir kalkınma modeli ile bugünün ihtiyaç-
larının gelecek nesillerin refahından ödün vermeden 
karşılanabileceğini belirtmiştir. 2000 yılında ise doğal 
kaynaklar üzerinden devam eden sürdürülebilirlik tar-
tışmalarının kapsamı yeni bir tanımlama ile doğaya, ev-
rensel insan haklarına, ekonomik adalete ve barış kültü-
rüne saygıyı temel alacak şekilde genişletilmiştir.

Bu tanımsal genişleme ile sürdürülebilirlik kavramı ha-
yatın her alanına yayılmıştır. Dolayısıyla üretim faktörleri 
arasında yer alan ‘emek’ kavramını modern yönetim an-
layışı kapsamında İnsan Kaynağı olarak ele aldığımızda, 
sürdürülebilir kalkınma modeli içinde sürdürülebilir in-
san kaynağına olan ihtiyaç ön plana çıkacaktır. 1997 yı-
lından beri İnsan Kaynakları profesyonellerinin günde-
minde en üst sırada yer alan ‘yetenek savaşları’ olgusu 
da bu ihtiyacı doğrular niteliktedir. 

Bu fikrin gündemde olduğu yirmi yıllık zaman dilimi 
içinde insan kaynakları profesyonelleri, işletmelerin en 
iyi yetenekleri kazanmalarına ve elde tutmalarına yöne-
lik uygulamaları geliştirme yönünde ciddi bir gelişim ve 
değişim yaşadı. Bu değişim sürecinde İK’cılar özellikle 
en iyi yetenekleri kazanmak üzere işletmelerin vadettiği 
‘çalışma deneyimini’, pazarlama fonksiyonlarının tec-
rübesinden de yola çıkarak, markalaştırmayı keşfetti. 
Bugün işveren markası yönetimi olarak vazgeçilmezler 
arasında yer alan bu uygulamalara şirketler ciddi bütçe-

ASELSAN IK POLITIKALARININ 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
PERFORMANSINA KATKISI *



33OCAK 2019 33

ler ayırıyor, pazar araştırmalarına katılıyor, en iyi işveren 
olma yönünde ellerinden geleni yapıyor ve bu doğrul-
tuda değer yaratan kazanımlar elde ediyorlar.

Şüphesiz vaat edilen çalışan deneyimi unsurlarının 
şirket içinde karşılığını bulması diğer bir ifadeyle vaat 
olarak kalmayıp organizasyon kültürünün ve insana dair 
uygulamaların temelini oluşturması gerekiyor. Aksi bir 
durum, kısa vadede büyük zorluklarla kazanılan yete-
neklerin kaybına, orta ve uzun vadede de ihtiyaç duyu-
lan insan kaynağının kazanılmasında sürdürülebilirlik 
sorunlarına yol açıyor.

43 yıldır ülkemizin savunmasına ve teknolojik gelişimi-
ne katkı sağlayan ASELSAN, vadettiği çalışma deneyi-
mi ve kültürünün bir parçası olarak yaşattığı değerlerle 
yüksek nitelikli insan kaynağını kazanmadaki başarı-
sını sürdürmektedir. ASELSAN bir Ar-Ge şirketi olarak 
adaylara kendi sınırlarını zorlayacak mühendislik gö-
revleri ve sınırlarını aşmalarına olanak sağlayacak geli-

şim imkanları vadetmektedir. Hem askeri hem de sivil 
alandaki projelerle geniş bir yelpazede çalışma imkanı 
sunan ASELSAN, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir geli-
şim modeli olan ‘ASELSAN Akademi’ ile de bireysel ve 
kurumsal gelişimi destekleyen bir çalışan deneyimi ya-
şatmaktadır. Ek olarak ticari kaygıların ötesinde ülkemi-
ze hizmet etme imkanı sunarak çalışanlarının yaptıkları 
işteki anlam arayışını da tatmin etmektedir. 

Saymış olduğumuz tüm bu hususlar, ASELSAN çalışan 
değer önermesinin güçlü unsurlarından olup bu un-
surların organizasyon içinde hayat bulmasıyla da ye-
tenek kazanımı döngüsü tamamlanmaktadır. Yıllardır 
başarıyla devam ettirilerek her geçen gün geliştirilen 
bu süreç, ASELSAN’ın mühendislik öğrencileri arasında 
en çok çalışılmak istenen şirket olmasındaki önemli et-
kenlerdendir. Ek olarak yetenek kazanımı ile başlayan 
ve yetenek yönetim süreci ile entegre edilen bu çalış-
maların çalışan memnuniyeti üzerindeki pozitif etkileri 
de gözlenmektedir. Yükselen finansal başarısını ve her 
geçen gün artan teknolojik derinliğini sahip olduğu in-
san kaynağına borçlu olduğunun bilincinde olan ASEL-
SAN, çalışan gelişimini sürdürülebilirlik çalışmalarının 
merkezine konumlandırmakta ve ülkemizin yetiştirdiği 
değerlerle ülkemize hizmet etmektedir.

* Nazmi BOŞÇA
İK Sistemleri Geliştirme Mdl. 
Kıdemli Lider
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ASELSAN üst yöneticilerini ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu 
ziyareti

ZIYARETLER

Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye’nin ziyareti
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Kazakistan heyetinin ziyareti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ramiz Tahirov’un ziyareti




