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TEKNOFEST’E 
BİL İM VE TEKNOLOJİ 
DAMGASI
Ülkemizin teknoloji ve savunma devi ASELSAN, sadece ürettiği sistem ve 
çözümlerle değil, topluma kattığı değerle de liderliğini ve insanımızın gön-
lündeki eşsiz yerini koruyor. ASELSAN’ımızın kalplerdeki o eşsiz yerini daha 
da pekiştirmek için 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalima-
nı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali  
TEKNOFEST’e katıldık. Heyecanını ve coşkusunu geride bıraktığımız festi-
vale Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü bilim 
insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere devletimizin üst düzey 
yöneticileri ile teknolojiye gönül veren gençler ve çocuklarımız yoğun ilgi 
gösterdi. 

TEKNOFEST boyunca ASELSAN’ımıza gösterilen yoğun ilgi bizlere insanı-
mızın bilime, milli teknolojilere, değişim ve gelişime ne kadar açık ve istekli 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Stant ve etkinlik alanlarımızda on binlerce 
ziyaretçiyi ağırladık. 

İnsansız hava sistemlerinden yerli solunum cihazı gibi sivil teknolojilere, 
silah sistemlerinden geleceğin tank konseptine kadar çok sayıda ürün ve 
sistemimizi TEKNOFEST’te sergilemenin gururunu yaşadık. Ambargolara 
yanıt olarak milli imkânlarla geliştirilip ürettiğimiz CATS Sistemi, yoğun ilgi 
gören BAYKAR standında ve BAYKAR’ın insansız hava araçlarının üzerinde 
sergilendi.

Genç girişimcilerle olan iş birliğimizi ve etkileşimi artırmak için hayata geçir-
diğimiz ASELSAN Girişimcilik Merkezi ilk kez TEKNOFEST’te yer aldı.  Çeşitli 
inovatif teknolojiler ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerle 
ürünlerimize yeni açılım getirecek konularda Girişimcilik Merkezimizde gö-
rüşmeler yaptık.

TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz etkinlikler, yarışmalar ve çocukla-
ra deneyimleme şansı sunduğumuz sistemlerimizle festivale damga vur-
duk. ASELSAN’ımızın çocuklar için TEKNOFEST’te oluşturduğu Tekno Ma-
cera alanında 9 bine yakın çocuğumuzu bilim ve teknolojiyle buluşturmanın 
mutluluğunu yaşadık. 

TEKNOFEST kapsamında dikkat çekici yarışmalara imza attık. İnsansız 
Su Altı Yarışması bu yıl da ASELSAN’ımız öncülüğünde gerçekleştirildi.  
TÜBİTAK ve Cezeri ile yürüttüğümüz Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması da 
festival süresince devam etti ve genç yetenekleri keşfederek ödüllerle mo-
tive ettik. Ayrıca festival boyunca devam eden diğer yarışmalara da teknik 
personel desteği verdik. 

TEKNOFEST coşkusunun hemen ardından ASELSAN’ımız için tarihi ki-
lometre taşlarından biri sayılabilecek bir adım daha atarak finansal tek-
nolojiler alanına da giriş yaptık. Başta savunma elektroniği olmak üzere, 
güvenlikten ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye savunma dışında da pek çok 
alanda son yıllarda dikkat çekici bir performans sergiliyoruz.  Bu kapsamda 
ASELSAN’ımız finansal teknolojiler alanına girerek faaliyet alanlarına bir 
yenisini daha ekledi. Finansal teknolojiler alanına girişimizin, ASELSAN’ın 
hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne 
çeşitlilik olarak yansıyacağına inanıyoruz.

Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar 
muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN’ımızın ismi de yer ala-
cak. 

ASELSAN olarak sadece aklımızın değil, insani ve sosyal sorumlu yönümü-
zün de güçlü olmasını hedefliyoruz. Bunun için de her koşulda milletimizin 
yanında olduğumuzu, somut projelerimizi ve desteklerimizi ortaya koyarak 
ifade ediyoruz. Bu kapsamda 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem 
sebebiyle hasar gören Malatya’nın Kurucaova köyündeki anaokulu, sosyal 
sorumluluk platformumuz ASİL tarafından bağışçılarımızın yaptıkları des-
teklerle yeniden inşa edildi. 

Türkiye başta olmak üzere dost ülkeler için oluşturduğumuz tüm değerlerin 
arkasında insanımızdan aldığımız güç ve üstün mühendislik yeteneklerimiz 
var. Bu sayımızda bu haberlerin detaylarını ve daha fazlasını bulacaksınız. 
Bir sonraki sayımızda yine güzel haber ve gelişmelerle görüşmek üzere.

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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ASELSAN; düzenlediği yarışmalar, etkinlikler, çocuklar ve genç-
lere deneyimlediği ürünleriyle TEKNOFEST’e damga vurdu.
 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, “TEKNOFEST’te bilimi, teknolojiyi ASELSAN’la 
deneyimleyen çocuklar, parlak geleceğimiz olacak” dedi.

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında 
düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fes-
tivali TEKNOFEST sona erdi. Festivale Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar 
başta olmak üzere devletimizin üst yönetimi, vatandaşlar ile tek-
nolojiye gönül veren gençler ve çocuklar katıldı. ASELSAN, ilk gün-
den itibaren paydaş olarak desteklediği TEKNOFEST’e düzenledi-
ği etkinlikler, yarışmalar ve ürünleriyle damga vurdu. 

TEKNOFEST’E BILIM VE 
TEKNOLOJI DAMGASI

2
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ASELSAN’ın 2019 yılında hayata geçirilen uzun so-
luklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEK-
NOFEST boyunca çocukları ağırladı. Burada bilimi 
keşfeden çocuklar, Tekno Macera karakterleri ASEL, 
Eda ve Mete ile tanıştı.

Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bi-
lişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı 
alışkanlıklar kazandırarak onları; çağın gerekliliği olan 
meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusun-
da heveslendiriyor.

“Merak ve motivasyon kazandırdık”
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-

rü Prof. Dr. Haluk Görgün, “TEKNOFEST boyunca  
ASELSAN’ımıza gösterilen yoğun ilgi bizlere insanı-
mızın bilime, milli teknolojilere, değişim ve gelişime ne 
kadar açık ve istekli olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Stant ve etkinlik alanlarımız on binlerce ziyaretçiyi 
ağırladı. Etkinliklerimizle, ülkemize savunma sanayin-
de çağ atlatan milli ürünlerimizle çocukların ve genç-
lerin kalplerindeki ASELSAN için gurur ve güven duy-
gularını perçinledik. TEKNOFEST’te bilimi, teknolojiyi 
ASELSAN’la deneyimleyen çocuklar, burada onlara 
kazandırdığımız merak, gurur ve motivasyonla parlak 
geleceğimiz olacak” diye konuştu. 
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Genç girişimciler ağırlandı
Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Girişimcilik Merkezi-
nin bu yıl ilk defa TEKNOFEST’te yer aldığını belirterek 
şöyle devam etti:

“İnavotif teknoloji girişimcilerinin dünyamızı değiştirdi-
ği bir çağdayız. Yüksek teknoloji çalışan girişimci pro-
filine ulaşarak ASELSAN ve ülkemizin rekabet gücüne 
katkı sağlamalıyız. ASELSAN’ın girişimcilerle olan iş 
birliğini, etkileşimini artırmak istiyoruz. Girişimcilerle 
çok yoğun, farklı modellerle çalışıyoruz. Bununla be-
raber özellikle çeşitli teknolojiler ve yazılım alanların-
da faaliyet gösteren girişimcilerle ürünlerimize yeni 
açılım getirecek konularda Girişimcilik Merkezimizde 
görüşmeler yaptık.”
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Yerli ürünleri deneyimleme fırsatı
ASELSAN; insansız hava sistemlerinden sivil teknolo-
jilere, silah sistemlerinden geleceğin tank konseptine 
kadar çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST’te 
sergiledi. Ambargolara yanıt olarak milli imkânlarla 
geliştirilip üretilen ASELSAN’ın CATS Sistemi, yoğun 
ilgi gören BAYKAR standında ve BAYKAR’ın insan-
sız hava araçlarının üzerinde sergilendi. TEKNOFEST 
ziyaretçileri, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah 
Sistemi, Genel Maksat Helikopteri Kokpiti, Geleceğin 
Tank Konsepti, termal silah dürbünleri ve nişangâh-
larını deneyimledi. ASELSAN’ın Türk savunma sanayi 
için ortaya koyduğu ürünleri deneyimleyen çocuklar 
festival boyunca renkli görüntüler oluşturdu.
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Yarışmalara ASELSAN desteği
TEKNOFEST kapsamında dikkat çekici yarışmala-
ra da imza atıldı. İnsansız Su Altı Yarışması bu yıl da  
ASELSAN öncülüğünde gerçekleştirildi. ASELSAN, 
düzenlediği yarışmayla denizlerimizin altını daha da 
kontrol edilebilir kılmada kritik rol oynayacak insansız 
su altı araçlarına yönelik farkındalık yarattı. İnsansız 
su altı teknolojilerinin geniş bir tabana yayılmasına 
öncülük edilmesi hedeflenen yarışmanın kazanları 
ödüllendirildi.  ASELSAN’ın TÜBİTAK ve Cezeri ile yü-
rüttüğü Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması da festival 
süresince devam etti ve genç yetenekler keşfedilerek 
motive edildi. ASELSAN ayrıca festival boyunca de-
vam eden diğer yarışmalara da  teknik personel des-
teği verdi. 



8

FİNANSAL 
TEKNOLOJİLERE  
ASELSAN 
IMZASI 

Türkiye’nin Savunma Elektroniğinde Lider Şirke-
ti ASELSAN, Yepyeni Bir Sivil Alana Giriş Yapıyor:   
FINANSAL TEKNOLOJILER

Başta savunma elektroniği olmak üzere, güvenlikten 
ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye savunma dışında da 
pek çok alanda son yıllarda dikkat çekici bir perfor-
mans sergileyen ASELSAN finansal teknolojiler ala-

nına girerek faaliyet alanlarına bir yenisini ekliyor. 
Finansal teknolojiler alanına giriş, ASELSAN’ın hem 
önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de 
müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak.

ASELSAN’ın finansal teknolojiler alanındaki projeleri 
pek çok farklı alt başlığa ve buna uygun olarak gerek 
kamuda gerek özel sektörde müşteri çeşitlendirmesi-

8



9

ne odaklanacak. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden 
ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar 
içeren bu arenada artık ASELSAN ismi de yer alacak.

ASELSAN’ın Yeni Paydaşı Finans Sektörü
Finans sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumla-
rın hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesin-
de teknolojinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu 
farkındalıkla ASELSAN, finans sektöründe yaşanan 
hızlı değişimleri gözeterek, finansal teknolojilerde ya-
şanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş ge-
liştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organi-
zasyonunu yapılandırdı. 

ASELSAN’ın sahip olduğu teknolojik birikim, kuru-
luş misyonuyla uyumlu olarak ve kamu yararını en 
üst seviyede gözeterek finansal teknolojiler alanında 
paylaşıma açılıyor. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon li-
derlerinden biri olan ASELSAN, tasarımdan üretime, 
satıştan satış sonrası desteğe mühendisliğin her aşa-
masındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşacak. 
Bu paylaşım sırasında sadece savunma alanındaki 
teknolojik gücüne odaklanmak yerine her zaman ol-
duğu gibi yerlileştirme ve millileştirme önceliğini ko-
ruyarak finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi 
ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Türkiye’nin Teknolojisi Için Yola Çıktık
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: 

“Türkiye’mizin teknolojik bağımsızlık mücadelesi için 
46 yıl önce yola çıktık. Savunma alanındaki liderliğimi-

zin yanı sıra sağlıktan ulaştırmaya pek çok sivil alan-
da da ülkemizin ihtiyaçlarına zamanında ve üstün ka-
liteyle cevap verdik. Bu sorumluluk bilinci ile bugüne 
kadar olduğu gibi yarın da teknolojik yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız 
yatırımlara finansal teknolojiler alanına girerek yeni 
bir halka eklemekten memnuniyet duyuyoruz. 

Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığı-
mız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da 
yansıtacağız. Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca 
sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal 
teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman 
en üst seviyede gözeten ASELSAN bu yeni faaliyet 
alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer 
alacak. 

Yerlileşme ve millileşme vizyonumuzu bugüne kadar 
faaliyet gösterdiğimiz her alana taşıdık. Finansal tek-
nolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle hâli-
hazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri 
üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının 
bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. 
Ayrıca, savunma teknolojilerinde sıklıkla kullandığımız 
bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve 
yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde finansal piya-
salarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çö-
zümlere dönüştüreceğiz. Bugün imzaladığımız 129,7 
milyon ABD Doları tutarındaki sözleşme ile ülkemizin 
lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknoloji-
ler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı 
olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”
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ASELSAN, MINIKLERI OKULSUZ 
BIRAKMADI
Elazığ-Malatya depreminde okulları hasar gören 
miniklerin yardımına ASELSAN koştu. ASELSAN 
Sosyal Inovasyon Liderleri (ASIL) Yardımlaşma Der-
neği tarafından Malatya’da yaptırılan ASELSAN 
Anaokulu hizmete açıldı.

24 Ocak 2020’de meydana gelen merkez üssü Ela-
zığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki depremde 
ağır hasar gören Malatya Doğanşehir ilçesi Kurucao-
va Mahallesi Anaokulu, ASELSAN’ın sosyal sorumlu-
luk platformu ASİL tarafından yeniden inşa edildi. 

Yardımseverlerin ASIL’e yaptığı bağışlarla tekrar 
hayat buldu
Okulun yeniden inşası için Malatya Valiliği, Malatya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASELSAN Sosyal İnovas-
yon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği arasında 
protokol imzalanmıştı. ASELSAN Anaokulunun açılış 
töreni Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili 
Bülent Tüfenkci ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımla-
rıyla gerçekleştirildi. 

Açılış töreninde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 
“ASELSAN’ın büyük yürekli çalışanları Malatya’da 
böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüler ve harekete 
geçtiler. Eğitim bir milletin geleceği için önem veril-

mesi gereken en önemli meselelerden birisi. Okul ön-
cesinden başlayacak bu yavrularımız gelecekte ülke-
lerine hizmet edecekler” dedi.

Aklı ve yüreği güzel ASELSAN
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Güçlü 
Türkiye’nin güçlü, yerli ve milli firması olan ASELSAN’a 
ve tüm çalışanlarına hayata, çocuklarımıza ve ülkemi-
ze kattıkları değerler için teşekkür ediyoruz. Geleceği-
mizin teminatı olan çocuklara yapılan her türlü yatı-
rım, en büyük takdiri hak ediyor” dedi.
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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Geçen yıl 
yaşadığımız afette eğitim yuvalarımızın yıkılması yü-
reklerimizin yarası oldu. Aklı kadar insani yönü de çok 
güçlü olan ASELSAN, ‘Ben de varım. Yıkılan okullar-
dan bir tanesini ASİL’le birlikte yapmak istiyorum’ 
dedi. Aklı ve yüreği güzel olan ASELSAN’ın bütün çalı-
şanlarına gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” 
diye konuştu. 

ASELSAN her koşulda milletimizin yanında
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN olarak her koşulda 
milletimizin yanındayız. 24 Ocak 2020’de meydana 
gelen deprem sebebiyle hasar gören Malatya’nın Ku-
rucaova köyündeki anaokulu bağışçılarımızın destek-

leri ile yeniden inşa edildi. Anaokulumuz minik öğren-
cilerin ikinci yuvası olmak için hazır.  Dokuz bini aşan 
çalışanıyla milletimize mâl olmuş ASELSAN’ımızın 
insanımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için yürüttüğü 
projeleri bulunuyor. Yeniden inşa ettiğimiz Malatya 
Doğanşehir Kurucaova ASELSAN Anaokulumuz ha-
yırlı olsun” diye konuştu.

ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ASELSAN 
Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Karataş, “ASELSAN ve ASİL Derneği olarak bu 
çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimle-
rine ne kadar destek olursak o kadar mutluluk duya-
cağız” dedi.



12

DİJİTAL TÜRK LİRASI IŞ BIRLIĞI 
PLATFORMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HA-
VELSAN ve TÜBITAK-BILGEM ile ikili mutabakat za-
bıtları imzalanarak Dijital Türk Lirası Iş Birliği Plat-
formu oluşturuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut 
ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk 
lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırma-
yı sürdürüyor. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araş-
tırma Geliştirme (Ar-Ge) projesi kapsamında kavram 
ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, 
teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşama-
ya taşınıyor.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, 
teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri tek-
noloji paydaşlarının katılımı ile yakın iş birliği içerisin-
de gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda Merkez Bankası; 
ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili 
mutabakat zabıtları imzalayarak Dijital Türk Lirası İş 
Birliği Platformu oluşturdu. Projeye ilişkin stratejik ve 
kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı 
birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılım-
larla genişletilmesi planlanıyor.

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında 
TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis 
edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve ka-
palı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve 
geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri 
aşama fazlara geçilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık 

yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme 
sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk 
Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebi-
lecek testlerin yapılması da planlanıyor.

TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik al-
mış olduğu nihai bir karar bulunmuyor. Tüm çalışma-
lar deneysel Ar-Ge faaliyetleri ilkelerince yürütülüyor. 
Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri ta-
mamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri so-
nuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital 
Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinim-
leri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanıyor. 
Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müte-
akiben kamuoyu ile paylaşılacak.
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BRANDON HALL HCM 
MÜKEMMELLİYET ÖDÜLLERİNDE   
DÖRT ÖDÜLÜN SAHIBI OLDUK
ASELSAN olarak değerlerimizi merkeze alarak çalış-
ma arkadaşlarımıza ve genç yeteneklere katkı sağla-
mak amacıyla hayata geçirdiğimiz Insan Kaynakları 
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 uygulamalarımız 
ve a Yetenek programımız ile; Brandon Hall Human 
Capital Management (HCM) Excellence Awards’da 
“Yetenek Kazanımında Mükemmelliyet” ve “Öğrenme-
de Mükemmeliyet” kategorilerinde dört farklı ödül al-
maya hak kazandık.

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak 
tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara 
dijital eğitim imkânlarının sunulması gibi amaçlarla 
2019 yılında lansmanını yaptığımız ASELSAN Öğren-
me Yönetim Sistemi olan a BİL-GE platformumuzda 
yaptığımız çalışmalarımız jürinin değerlendirmeleri 
sonucunda “En İyi 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 İyi 
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 İyi 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 İyi Değerlendirme ve Kaynak Sağlama 
Stratejisi” dalında gümüş ödüle layık görüldü ve bu 
kategoride ödül alan tek Türk firması olduk. 
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ASELSAN’IMIZA
GLOBAL VE PRESTIJLI ÖDÜL
Topluma sunduğumuz değer ve katkılarla dünya 
arenasında ödülden ödüle koşmaya devam ediyo-
ruz. Dünyanın en prestijli ödüllerinden “The Stevie 
Awards for Great Employers”da iki farklı kategoride 
ödüller kazandık. 

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma 
Derneği (ASİL) ile hayata geçirdiğimiz sosyal sorum-
luluk projeleri ve insan kaynakları alanında gerçekleş-
tirdiğimiz öğrenme ve gelişim projeleriyle “The Stevie 
Awards for Great Employers”da iki dalda ödül alma-
ya hak kazandık. 

“The Stevie Awards for Great Employers” çalışanlar 
için insan kaynakları projeleri üreten ve uygulayan; 
dünyanın en iyi insan kaynakları profesyonellerini, ta-
kımlarını, başarılarını, uygulamalarını ve paydaşlarını 
ödüllendiren dünyanın en büyük gönüllü organizas-
yonlarından biri olarak kabul ediliyor.

29 ülkeden 950 şirket yarıştı
2021 yılında insan kaynakları uygulamalarıyla ilgi-
li ödül başvurusu kategorilerine, 29 farklı ülkeden 
950’den fazla firma aday oldu. Başvurular uluslara-
rası bir jüri tarafından değerlendirildi. 
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Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketimiz, dün-
yanın en prestijli ödüllerinden olan “The Stevie Awar-
ds for Great Employers”da iki farklı kategoride ödül 
almaya hak kazandı. ASELSAN’ımız, geçtiğimiz gün-
lerde de siz değerli çalışma arkadaşlarımıza katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiği insan kaynakları 
projeleri ile Brandon Hall Group Human Capital Ma-
nagement (HCM) Excellence Awards’da dört dalda 
ödül kazanmıştı. 

Öğrenme ve gelişimde lider ASELSAN
ASELSAN, “gelişim” değerinin ışığında, pandemi dö-
nemine özel tasarlanan eğitimler ile sizlerin yanında 
yer aldı. Öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden 
“Bilgi Paylaşım Programı” aracılığıyla kurumsal bil-
ginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün 
teşvik edilmesi amaçlandı. Bu sayede ASELSAN’lılar 
geliştirdikleri eğitimlerle diğer çalışma arkadaşlarının 
kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağladı. Jüri ta-
rafından değerlendirilen Öğrenme Yönetim Sistemi, a 
BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar ve 2020 yı-
lında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile 
çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla birlikte öğre-
nen ASELSAN “En İyi Öğrenme / Eğitim Ekibi” dalında 
bronz ödül almaya hak kazandı. 

ASELSAN toplumun da yanında
“Geleceğe umut hayata değer” mottosuyla yola çıkan 
ASİL platformumuz, kurulduğu 2019 yılından itibaren 
doğal afetlerde yapmış olduğu insani yardımlar, eği-
timde 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.

ASİL platformu, ASELSAN’ın sadece savunma ve 
teknolojiye değil, topluma da sosyal sorumluluk anla-
mında değer sunan bir şirket olduğunu gösterebilmek 
amacıyla 2019’da kurulmuştu. ASİL, kurulduğu gün-
den bu yana ihtiyaç sahiplerine her koşulda güvenilir 
bir şekilde ulaşabilmek için çalışmalarına devam edi-
yor.
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SEAHAWK (SH-70B)  
HELİKOPTERLERİNDE 
ASELSAN IMZASI
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 
2018 yılında imzalanan Dost Düşman Tanıma Tanıt-
ma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Tersine IFF Geliştir-
me Projeleri Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterinde bulunan SH-70B helikop-
terlerine ASELSAN tasarımı ve üretimi IFF Mod 5/S 
Cevaplayıcı cihazlarının entegrasyon faaliyetlerine 
başlamak üzere kritik tasarım gözden geçirme aşa-
ması tamamlandı.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığı ana yükleniciliğinde IFF Mod 5/S Cevaplayıcı 

cihaz tasarım faaliyetleri tamamlanarak seri üretime 
geçildi. Prototip platform üzerinde entegrasyon faali-
yetlerine ise, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik 
(MGEO)  Sektör Başkanlığı sorumluluğunda başlandı. 

Sözleşme kapsamındaki SH-70B helikopterlerinin ta-
mamı için IFF Mod 5/S Cevaplayıcı entegrasyon fa-
aliyetleri MGEO Sektör Başkanlığı sorumluluğunda 
gerçekleştirilecek. 
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JANDARMA TEDARİK MERKEZİ 
KOMUTANLIĞI İLE HELIKOPTER 
MODERNIZASYON PROJESI

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ile Helikop-
ter Modernizasyon Projesindeki Malzeme, Sistem, 
Yazılım ve Test Ekipmanlarının Fabrika Seviyesi Ba-
kım, Onarım ve Güncellemeleri Hizmeti Alımına Ait 
Sözleşme Imzalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde aviyonik 
sistemlerin 2021-2023 yılları arasında garanti dışı 
idame faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Jandar-
ma Tedarik Merkezi Komutanlığı ile Helikopter Mo-
dernizasyon Projesindeki malzeme, sistem, yazılım ve 
test ekipmanlarının fabrika seviyesi bakım, onarım ve 
güncellemeleri hizmeti alımına ait sözleşme imzalan-
dı.

 Bakım/Onarım sözleşmesi kapsamında; Jandarma 
Genel Komutanlığı envanterine kazandırılmış ve ga-
ranti süreleri dolmuş cihazların yanı sıra, halen ga-
rantileri devam eden ve sözleşme süresi içerisinde 
garanti süreleri dolacak olan cihazların bütün muhte-
viyatları ile birlikte idame faaliyetleri yürütülecek.

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) 
Sektör Başkanlığı tarafından imzalanan sözleşmede 
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör 
Başkanliği ve Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) 
Sektör Başkanlıkları paydaş olarak yer alıyor.
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GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ 
ILK UÇUŞA ÇOK YAKIN
Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 
Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü olmak üzere altı kullanıcının genel mak-
sat helikopteri ihtiyacı karşılanacak. IMAS (Integrated 
Modular Avionics System) aviyonik süiti ile birlikte, he-
likopterlerde kullanılacak seyrüsefer, haberleşme ve 
elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi 
ve entegrasyon faaliyetleri yine ASELSAN tarafından 
yürütülüyor.

Bu kapsamda yeni geliştirilen IMAS aviyonik süitinin 
donanım, yazılım ve sistem seviyesi doğrulama ça-
lışmaları tamamlandı. ASELSAN sorumluluğunda-
ki önemli bir aşama olan IMAS teste hazırlık gözden 
geçirme toplantısının ardından IMAS aviyonik süiti-
nin ASELSAN Akyurt yerleşkesinde bulunan prototip 
S-70i helikopterine entegrasyonu tamamlandı.

Proje kapsamında Sikorsky firmasının S-70i model 
helikopteri, lisans altında üretim modeli ile Türki-
ye’de üretilecek olup, üretim lisansı Türkiye’nin ileriki 
dönemlerdeki ihtiyacını da karşılayacak. S-70i Black 

Hawk helikopterinin mevcut uçuş ve görev yönetim 
sistemi yerine ASELSAN tarafından yazılımı ve do-
nanımı tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilmiş olan 
ASELSAN Görev Yönetim Sistemi (IMAS) entegre 
edildiğinde nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 
Kara Şahin olarak anılacak.

Bu önemli aşamanın tamamlanmasında emeği geçen 
tüm ASELSAN çalışanlarının katıldığı kutlama etkinli-
ği Genel Müdür Yardımcısı ve MGEO Sektör Başkanı 
Mustafa Kaval’ın katılımı ile ASELSAN Akyurt tesisle-
rinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Sikorsky firmasının sorumlulu-
ğunda olan platform seviyesi testlere hazırlık gözden 
geçirme toplantısı da tamamlandı. Yakın dönemde 
projenin sertifikasyon otoritesi olan Sikorsky Quality 
Assurance Board (QAB) tarafından uçuş onayının 
alınmasına müteakip yer testlerinin tamamlanması 
ve ilk uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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YENİ KONFİGÜRASYON CATS 
SİSTEMİNİN BAYKAR SAVUNMA 
İLE UÇUŞLU TESTLERI YAPILDI
Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 
projede yeni konfigürasyon CATS Sisteminin BAYKAR 
Savunma ürünü Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı 
üzerinde uçuşlu testleri icra edildi. Testler sonucun-
da elektro optik sistem performansının operasyonel 

ihtiyaçları eksiksiz olarak yerine getirdiği raporlandı.  
ROKETSAN ve BAYKAR Savunma katılımı ile uzak 
menzil atışlı testler de yapılarak her iki atışta da tam 
isabet sağlandı.
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ASELSAN’A IKLIM ÖDÜLÜ
ASELSAN; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Istanbul 
Teknik Üniversitesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tü-
ketim Derneğinin ortaklaşa düzenlediği zirvede iklim 
yönetimi çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

ASELSAN’a ödülü İstanbul Karbon e-Zirvesinde veril-
di. “Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü 
ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana 
duyarlı bir teknoloji firması olmak” vizyonunu benim-
seyen ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarının bir 
kez daha meyvesini topladı.      

7’nci Karbon Zirvesi ve ödül töreni, pandemi nede-
niyle online platformda gerçekleştirildi. ASELSAN, 

“Değer zincirimiz ile iklim değişikliğinde gücümüz bir”, 
“Sıfır atık ile geleceğe değer kattık” ve “ASELSAN çev-
resel dönüşüm süreci” isimli üç farklı projesi ile zirvede 
yer aldı. 

Ödül töreninde ASELSAN’ın iklim değişikliğinde de 
değer zincirine önderlik etme amacının ön plana çık-
tığı ve her üç projenin de başarılı olduğu vurgulandı. 
ASELSAN’ın Entegre Yönetim Sistemleri Politika-
sı kapsamında iklim değişikliği ile mücadele kültürü 
oluşturma çalışmaları düzenlenen törenle ödüllendi-
rildi. 
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TÜRKİYE UZAY AJANSINDAN (TUA) 
ASELSAN’A ZIYARET
Ülkemizin uzay politikalarındaki hedeflerine ulaşması 
amacıyla kurulan TUA, Milli Uzay Programı kapsamın-
da yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu bağlamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim 
Kurulu ve Ajans Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve 
beraberindeki heyetin Mikroelektronik Güdüm ve 
Elektro-optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yer-
leşkesindeki ziyaretine ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün eşlik etti.

TUA heyetine MGEO olarak aşağıdaki başlıklarda su-
numlar gerçekleştirildi:

• Mercek tasarım ve üretimi (MGEO Optik-Opto-
mekanik Tasarım ve Üretim Kabiliyetleri)

• Optik Haberleşme
• Görüntü İşleme

• İnsansız Rover aracına MGEO katkısı
• Sensör Teknolojileri
• Navigasyon Teknolojileri
• Lazer Silah Sistemleri ve kabiliyetler
• Macaristan ELI Enstitüsü’yle iş birliği

MGEO’ya ilave olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolo-
jileri (HBT) ay görevi konusunda, Savunma Sistem 
Teknolojileri (SST) de yakın uzay durumsal farkındalık 
YAKUD ve kontrol sistemi GÖKALP projeleri hakkında 
bilgi paylaştı. 
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ASELSAN GIRIŞIMCILIK MERKEZI, 
ISTANBUL TEKNOPARK’TA 
FAALİYETLERİNE BAŞLADI

ASELSAN olarak ülkemizde var olan ve etkin bir şekilde 
kullanılamayan yüksek teknoloji çalışan girişimci pro-
filine ulaşıp başka yerde bulamadıkları imkânları sağ-
layarak çıktıların hem ASELSAN’ın hem de ülkemizin 
rekabet gücüne katkı sağlaması ve stratejik bağımsızlı-
ğımıza güç katması hedefleniyor. Bu çerçevede, uzman 
çalışanlarımızla bu girişimlere mentorluk yaparken, 
ASELSAN altyapılarının girişimcilerimizin kullanımına 
açılması da planlanıyor. Bu girişimlere yapılacak des-
tek, yatırım ve yönlendirmelerle bir fark yaratılması 
amaçlanıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen ASELSAN Girişimcilik 
Merkezi, hem İstanbul hem de Ankara’da faaliyetleri-
ni yürütecek. Bu yıl içinde girişimcilerin kuluçka ve hız-
landırma programlarına kabul edilmesi hedefleniyor. 
Bu kapsamda IDEF-2021’de, Teknopark İstanbul ile 
ASELSAN arasında gerçekleştirilen Kuluçka Merkezi 
Odaklı İş Birliği Anlaşması ile Teknopark İstanbul’da yer 
alan Kuluçka Merkezi’nde tahsis edilen ofiste, Tekno-
park İstanbul’un altyapılarından da yararlanarak faa-
liyetlerine başlandı.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi, ASELSAN’ın çalıştığı ve 
çalışmayı planladığı ana teknoloji alanlarına odakla-
nacak. Bu teknoloji alanları savunma teknolojilerinden 
ulaşıma, sağlıktan enerjiye pek çok sektörü kapsıyor. 
ASELSAN’ın sahip olduğu zengin altyapı ve uzman in-
san kaynağı ile geniş bir spektrumda yüksek teknoloji 
girişimlerine odaklanılması planlanıyor.    

ASELSAN Girişimcilik Merkezi, iç girişimlerin desteklen-
mesi için de önemli bir rol üstlenecek. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan bir 
değişiklikle, 2022 yılı başından itibaren beyanname 
üzerinden istisna edilen kazançların %2’sinin girişim 
sermayesi fonuna, girişim sermayesi yatırım ortaklı-
ğına ya da doğrudan teknoparklarda faaliyet göste-
ren girişimlere sermaye olarak konulması zorunluluğu 
geldi. Bu çerçevede, ASELSAN Girişimcilik Merkezi bu 
kaynağın verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik kritik 
bir görev üstleniyor.
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TEDARIK DIJITALLEŞME  
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Tedarik süreçlerimizin etkinliğinin artırılması ve tekno-
lojik imkanlardan en yüksek düzeyde istifade edilmesi 
amacıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardım-
cılığı (TZYGMY) bünyesinde Tedarik Dijitalleşme Çalış-
tayı düzenlendi. Gerçekleştirilen çalıştaya Yönetim Ku-
rulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Prof. Dr. Haluk 
Görgün, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcımız 
Prof. Dr. Hakan Karataş, İnsan Kaynakları Direktörü-
müz Can Demir, Bilgi Yönetimi Direktörlüğü temsilcile-
ri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı 
çalışanı olan 250 kişi katıldı.

Çalıştayda tedarikçi portalı, dış ticaret süreçlerinin di-
jitalleşmesi, sipariş tek pencere sistemi, sipariş onay 
akışlarında dijitalleşme gibi farklı süreç ve sistemlerle 
ilgili sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. 

Ayrıca Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki ihtiyaç-
lar, çözüm önerileri ve dijitalleşme alanındaki hedefler 
interaktif bir ortamda ele alındı.

Öğleden sonraki oturumda misafir konuşmacı olarak 
yer alan Utku Nefesoğlu tarafından gelişim, liderlik ve 
motivasyon temalı paylaşımlar yapılarak takım ruhu-
nun etkinliğinin artırılmasına yönelik aktiviteler gerçek-
leştirildi.

Yüksek katılım oranı ile gerçekleşen çalıştayda, teda-
rik zinciri yönetiminde dijitalleşmenin önemi ve gele-
cekteki hedefler bir kez daha vurgulandı. Çalıştayda  
ASELSAN’ın, dijitalleşmeyi tedarik süreçlerinin her ala-
nında uygulamayı ilke edineceğinin bir kez daha altı çi-
zildi. 
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EUROASIASPI 2021 
KONFERANSI

Ulaştırma, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık 
Sistemleri Sektör Başkanlığı (UGES) Program ve 
Tasarım Kalite Yönetim Müdürlüğünden Ayşegül 
Ünal ve Onur Kaynak, Avusturya’nın Krems kentin-
de gerçekleştirilen uluslararası EuroAsiaSPI 2021 
Konferansına “Challenges in Transition of System 
Engineering Oriented Organization to a Service Ma-
nagement Perspective” konulu bildiri ile katılım sağ-
ladı.

Bildiride; ISO/IEC 15504-8 “An Exemplar Process As-
sessment Model for IT Service Management” ve ITIL 
v3 “Information Technology Infrastructure Library” 
modelleri referans alınarak hizmet olarak yazılım 
(Software as a Service) geliştirilen bir pilot projede 
GAP analizi çalışması yapıldı. GAP analizinde; pilot 
projede gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi planlanan 
faaliyetlerin ITIL ve ISO/IEC 15504-8 modellerinde 
belirtilen; hizmet stratejisi, hizmet tasarımı, hizmet 
geçişi ve hizmet operasyonu aşamalarına uygunluğu 
değerlendirildi. 
 
Bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen EuroAsiaSPI 2021 kon-
feransı; sistem, yazılım ve servis süreç iyileştirme ve 
yenilikçilik alanlarında çeşitli ülkelerdeki endüstri uz-
manlarını ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

Gelişmeleri takip etmeyi ve paylaşımları artırmayı he-
defleyen bu uluslararası organizasyonda, konferansa 
kabul edilen bildiriler sırasıyla Springer CCIS Series 
ve Wiley Journal of Software: Evolution and Process 
Series gibi önemli kaynaklarda yayınlanıyor. 
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AQAP 2110, AQAP 2210 VE AQAP 
2310 BELGELENDIRME TETKIKI

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığı Kalite Yönetim Sistemi AQAP-2110 (Tasarım, 
Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Ge-
rekleri) yeniden belgelendirme tetkiki Milli Savunma 
Bakanlığı tetkikçileri tarafından gerçekleştirildi.

Bu tetkik ile birlikte yazılım faaliyetleri için AQAP-2210 
(AQAP-2110’a NATO Yazılım Kalite Güvence Gerekleri 
İlavesi) ile havacılık, savunma ve uzay faaliyetleri için 
AQAP-2310 (Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri 

için NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri) standart-
ları kapsamında HBT Sektör Başkanlığı Kalite Yönetim 
Sistemi ilk defa belgelendirilmiş oldu.

Kapanış toplantısında, MSB Tetkik Heyeti tarafından 
önceki belgelendirme tetkikinden bu yana HBT Sektör 
Başkanlığı Kalite Yönetim Sistemi’nin tanımlama, uy-
gulama, etkinlik ve kurumsallaşma açısından önemli 
gelişim gösterdiği vurgulandı.

• AQAP-2110 (Tasarım, Geliştirme ve Üretim 
içinNATO Kalite Güvence Gerekleri) 
(Belge Yenileme)

• AQAP-2210 (AQAP-2110’a NATO Yazılım Kalite 
Güvence Gerekleri İlavesi)  
(İlk Kez Belgelendirme)

• AQAP-2310 (Havacılık, Uzay ve Savunma 
Yüklenicileri için NATO Kalite Yönetim Sistemi 
Gerekleri)  
(İlk Kez Belgelendirme)
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ÇALIŞANLARIMIZIN KALEMINDEN...

Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi faaliyetle-
rinde temel amaç, kişilerin can ve mal güvenliğinin 
korunması ile kişiler nezdinde alışkanlık oluşturarak 
yüksek oranda trafik kurallarına uyulmasını sağla-
maktır. Bu sebeple kamu düzenini ilgilendiren söz 
konusu faaliyetler ve kuralların ihlali halinde ilgili ki-
şilere uygulanacak idari yaptırımlar, idare tarafın-
dan kamu görevlileri aracılığı ile uygulanmaktadır. 
Bu kapsamda trafik kuralları ve bu kuralların ihlali 
halinde uygulanacak idari yaptırımlar, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) ile bu kanunda be-
lirlenen sınırlar çerçevesinde ilgili yönetmeliklerde 
belirlenmiştir. Söz konusu idari yaptırımların büyük 
bir kısmı idari para cezalarından oluşmaktadır. İda-
ri yaptırımlar, öncesinde yargılama yapılmaksızın 
idare tarafından doğrudan ilgili kişi hakkında uygu-
lanabilen ve kişinin haklarını sınırlandıran işlemler 
olarak tanımlanabilmektedir. 

İdarenin kamu gücünü kullanarak idari yaptırım 
uygulaması durumunda bundan olumsuz etkile-
nen kişilerin başvurabilecekleri yöntemler elbette ki 

mevcuttur; zira T.C. Anayasası’nın (“Anayasa”) 36. 
maddesi uyarınca herkes, meşru vasıta ve yollar-
dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
savunma yapma ve adil yargılanma hakkına sahip-
tir;  Anayasa’nın 125. maddesine göre ise idarenin 
her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. 
Bu düzenlemelerden kişilerin hak arama ve adil yar-
gılama haklarının anayasal teminat altına alınarak 
hukuk sistemimizde yerini aldığı görülmektedir. İla-
ve olarak; Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakla-
rının Düzenlenmesinde Tahsilinde ve Takibinde Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 
16. maddesinde trafik idari para cezalarına itirazın, 
cezanın muhataba tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde sulh ceza hâkimliğine başvurulmak 
suretiyle mümkün olduğu düzenlenmiştir. Böylece 
yaptırımlar da dâhil olmak üzere kişiler üzerinde 
kamu gücü kullanılarak tesis edilen tüm idari işlem-
lerin denetlenebilir olması sağlanmaktadır. 

Kişilerin hak arama yollarına başvurabilmeleri 
için idari para cezası karar tutanaklarının deneti-

Hazırlayan: Av. Nurbanu AKALIN  
Hukuk MüşavirliğiTRAFIK 

CEZALARINA 
ITIRAZ 
KAPSAMINDA 
FAHRI TRAFIK 
MÜFETTIŞLIĞI 
SORUNU
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me elverişli şekilde düzenlenmesi gerekmektedir; 
aksi halde kişilerin savunma haklarını kullanmala-
rı mümkün olmayacaktır. Bu durum özellikle tescil 
plakasına kesilen cezalar için önem arz etmektedir. 
Zira kişinin yüzüne karşı kesilen cezalarda, ilgili kişi 
gerçekleştirdiği ihlalin ne olduğunu, nerde ve ne 
zaman ihlali gerçekleştiğini bildiğinden bu cezala-
ra karşı savunma hakkını daha elverişli şekilde kul-
lanabilmekte iken tescil plakasına kesilen cezalar 
açısından ise savunma hakkının elverişli kullanıla-
bilmesi daha güç olabilmektedir. Bu kapsamda; tu-
tanakta ihlali gerçekleşen fiil ile karşılığındaki idari 
yaptırımın açıkça gösterilmesi, ayrıca ihlal yeri ve 
zamanı ile ihlali gerçekleştiren araca ait plaka, mo-
del, renk gibi bilgilerin tereddüde mahal vermeye-
cek şekilde eksiksiz ve doğru olarak belirtilmesi ge-
rekmektedir. Söz konusu bilgilerden birinin eksikliği 
veya bilgilerin birbiriyle çelişmesi durumunda trafik 
idari para cezası iptal edilmelidir. 

Ayrıca idari yaptırım uygulanırken ihlale ilişkin delilin 
bulunması da önem arz etmektedir; zira delili olma-
yan bir eylemin somut bir ihlal kabul edilerek hukuk 
düzenimizde öngörülen yaptırımlara tabi tutulması 
kabul edilemez. Bu açıdan fahri trafik müfettişliği 
müessesesi, plakaya kesilen cezalar bakımından 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ni-
tekim en az 40 yaşında ve 10 yıllık sürücü belgesi-
ne sahip, sürücü belgesi herhangi bir sebeple geri 
alınmamış ve kasten suç işlememiş herkes valilikle-
re başvurarak ve gerekli eğitimlerden geçerek fahri 
trafik müfettişi olabilmektedir. Sürücüyü durdurma 
ve belge kontrol etme yetkisi olmayan fahri trafik 
müfettişi gördüğü ihlalleri tescil plakasına göre tu-
tanağa geçirerek, kolluk kuvvetlerine bildirmektedir. 
Ayrıca bir yıl içinde hiç ihlal tutanağı düzenlemeyen 
fahri trafik müfettişlerinin görevlerine son verildiği 
de dikkate alındığında; kişilerce pek çok kez farazi ve 
keyfi cezalara maruz kalınabilmektedir.

Konuya ilişkin olarak fahri trafik müfettişlerinin 
kamu görevlisi olmadıkları, bu sebeple kamu gücün-
den kaynaklanan yetkileri kullanarak idari yaptırım 
uygulamayacakları, aracı durdurma yetkilerinin de 
bulunmadığı; bu nedenlerle sürücünün tespit edile-
mediği durumlarda istisnai olarak tescil plakasına 
ceza kesilebilmesi düzenlemesinin, idari yaptırım-
ların kamu görevlileri aracılığı ile uygulanabileceği 
ve kabahatin şahsiliği ilkesine aykırı şekilde geniş-
letildiği gerekçeleriyle KTK’nın fahri trafik müfettiş-
liğini düzenleyen EK 6. maddesinin iptali için Ana-
yasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmış olsa 
da bu başvurular reddedilmiştir. Anayasa Mahke-
mesi tarafından bireysel başvuruların reddi kara-
rına gerekçe olarak; idarenin kamu hizmetlerini belli 
şartlarda özel kişiler aracılığıyla da yerine getirebi-

leceği, fahri trafik müfettişlerine verilen görevlerin; 
tespit ettikleri ihlali tutanak altına almak ve ilgili kol-
luğa bildirmek suretiyle trafiğin denetlenmesi için 
trafik polislerine yardımcı olmaktan ibaret olduğu, 
düzenledikleri ihlal tutanağının kişilerin hukuki du-
rumlarında değişiklik yaratmadığı, işlemlerinin idari 
işleme hazırlık mahiyetinde olduğu, söz konusu ihlal 
tutanağına ilişkin olarak trafik polisi tarafından ge-
rekli denetimler yapıldıktan sonra idari para cezası 
karar tutanağı düzenlenmesi halinde kişilerin huku-
ki durumunda değişiklik oluştuğu, dolayısıyla idari 
yaptırım uygulama yetkisinin yalnızca kamu görev-
lisi olan kolluğa ait olduğu; fahri trafik müfettişleri-
ne verilen görevin yaptırım uygulamak olmadığı ve 
ihlali bildirme görevinin suç isnadı olması sebebiyle 
kabahatlerin şahsiliği ilkesine aykırı bir durumdan 
da söz edilemeyeceği şeklindedir. Anayasa Mahke-
mesi’nin bu yaklaşımı, fahri trafik müfettişliği mü-
essesinin uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini 
göstermektedir.

İdarenin şüpheye dayalı olarak işlem yapamaya-
cağı kuralı doğrultusunda; fahri trafik müfettişle-
rince düzenlenen ihlal tutanaklarının, trafik şubesi 
tarafından idari yaptırım kararına dönüştürülmesi 
ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi 
aşamalarında, trafik polislerinin üzerlerine düşen 
denetim yükümlülüğünü daha etkin kullanması; 
araca ait bilgilerin, ihlal yeri, tarih ve saatinin ve ih-
lal maddesinin eksik, çelişkili veya tereddütlü olması 
durumunda ihlal tutanağının idari yaptırım kararına 
dönüştürülmemesi ya da delil bulunup bulunmadı-
ğı kontrol edilerek ceza karar tutanağına eklenmesi 
konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 
Buna karşın uygulamada söz konusu denetim, tu-
tanağın şekli unsurları ile sınırlı kalmakta esaslı bir 
inceleme yapılmamaktadır. Bu durum ise kişileri 
gerçekten ihlal bulunup bulunmadığı sabit şekil-
de ortaya konulamayan eylemlerden dolayı keyfi 
cezalara maruz bırakmaktadır. Böyle durumlar-
da idari para cezasına yapılacak itiraz kapsamın-
da ihlalin var olup olmadığı noktasında fahri trafik 
müfettişi tarafından düzenlenen tutanak yeterli 
olmamalıdır. Bu değerlendirme yapılırken idarenin 
şüpheye dayalı olarak işlem yapamayacağı kuralı 
da gözetilerek ihlalin gerçekleşip gerçekleşmedi-
ği araştırılmalı ve tespitler somut delillerle ortaya 
konulmalı, aksi halde cezalar tarafların başvurusu 
üzerine iptal edilmelidir; çünkü delillerle ortaya ko-
nulamayan cezaların iptal edilmesi hukuk düzeninin 
bir gereğidir.
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