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ULUSAL VE KÜRESEL 
PAZARLARDA 
GÜVENİN SİMGESİYİZ

ASELSAN’da ihracata dayalı büyüme stratejisini benimseyen bir yaklaşım-
la geleceğe yürüyoruz. Yurtdışına yaptığımız satışlarla büyüme yolculuğu-
muzda en büyük dayanağımızı ise ürünlerimizin yüksek kalitesi ve sistemle-
rimizi yıllardır kullanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin referansı oluşturuyor. 

Dünyanın en büyük 48. savunma şirketi olan ASELSAN’ımıza dost ve müt-
tefik ülkelerin güveni, bizi global pazarlarda liderler ligine taşırken ülkemize 
çok büyük bir katma değer kazandırıyor. Bu kapsamda aBülten içeriğinde 
detaylarını okuyabileceğiniz bir başarıya daha imza atarak Avrupa Birliği 
üyesi bir ülkeye ASELSAN’ın sistemlerini ihraç etmeyi başardık. Nurol Maki-
ne ile birlikte attığımız başarılı ihracat adımının bize batı ülkeleri pazarında 
önemli kazanımlar sağlayacağını değerlendiriyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ASELSAN’ımıza yıllardır duyduğu güven, savunma 
sanayi alanında daha iyisini üretmek için çıktığımız sonu olmayan mara-
tonda en büyük motivasyonumuz oluyor. Savunma Sanayii Başkanlığımı-
zın yönlendiriciliğinde ve himayelerinde hep daha iyisini üretmek, güvenlik 
güçlerimizin gücüne güç katmak için gece gündüz çalışıyoruz. 

Ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin tatbikat ve gerçek sahadaki operas-
yonlarında ASELSAN ürünlerimiz çok kritik görevleri kusursuz şekilde yerine 
getiriyor. Bu sayımızda gerçek sahada kullanılan yüzlerce özgün ASELSAN 
sisteminden birkaçının havada, karada, denizde ne kadar önemli misyonla-
rı başarıyla yerine getirdiğine dair haberler de bulacaksınız.

Geçmişte yaşadığımız dayatmalar, ambargolar, tedarikte çıkarılan sıkıntı-
lar ve acı tecrübeler bizlere millileştirme çalışmalarının ne kadar önemli ve 
hayati bir mesele olduğunu gösterdi. Bizler, ASELSAN’lılar olarak sadece 
savunmada deği, teknolojinin her alanında en ufak bir vidadan en karmaşık 
elektronik sisteme kadar millileştirmeyi bir beka meselesi olarak görüyo-
ruz. Millileştirme faaliyetlerimiz kapsamında; yurt dışından temin edilmekte 
olan ambargo, ihraç lisansı, yüksek fiyat gibi nedenlerle temininde sıkıntı 
yaşanan ürünleri belirliyor ve gece gündüz akıl ve alın teri dökerek bunları 
millileştiriyoruz. 

Savunma ve teknolojide Türkiye’nin lideri olan ASELSAN, Sürdürülebilir-
lik konusunda da milli güç ve global bayrak taşıyıcısı olmak için çalışmaya 
devam ediyor. ASELSAN’da yıllardır devam eden çalışmalara hız kazan-
dıracak faaliyetlerin ele alındığı Sürdürülebilirlik Çalıştayımızda gelecek 
vizyonumuzu ve kararlılığımızı teyit ettik. Organizasyonel değişikliğimizden 
süreçlerdeki iyileştirmelere, iş ilişkilerimizden, paydaşlarımızın yönetimine 
kadar her konuyu değerlerimiz ve sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alarak 
yolumuza devam edeceğiz.

Ülkemiz ve farklı kıtalardaki dost ve müttefik ülkeler için ürettiğimiz tüm as-
keri ve sivil çözümlerin arkasında milletimizden aldığımız güç var. Gücümü-
zü, teknolojilerimizi ve vizyonumuzu ortaya koyduğumuz aBülten’i keyifle 
okumanızı diliyorum. 41 sayıdır sizlerle ASELSAN’ımızı buluşturan, gururu, 
güveni ve heyecanı yaşatan aBülten’imiz için “41 kere Maşallah” diyelim.  
Bir sonraki sayıda da gurur ve güveni paylaşmak üzere görüşmek dileğiyle.

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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AVRUPA’YA İHRAÇ EDİLEN 
ARAÇLAR ASELSAN 
SİSTEMLERİYLE DONATILACAK
ASELSAN ve NUROL Makina, Av-
rupa Birliği üyesi bir ülkenin kulla-
nımı için savunma sistemlerine yö-
nelik bir satış sözleşmesi imzaladı. 

Anlaşma kapsamında ASELSAN, 
NUROL Makina tarafından üretilen 
zırhlı muharebe araçlarına, uzak-
tan komutalı silah sistemleri ve atış 
yeri tespit sistemleri sağlıyor. 

ASELSAN, bugüne kadar 3000’in 
üzerinde uzaktan komutalı silah 
sisteminin teslimatlarını başarıyla 
gerçekleştirdi.

2



3

TOP ATIŞ KONTROL SİSTEMİNE  
DENİZDE DOĞRULAMA

Savunma Sanayii Başkanlığı ön-
cülüğünde BARBAROS Sınıfı Fır-
kateyn Yarı Ömür Modernizasyo-
nu kapsamında çalışmalar devam 
ediyor. 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı ile HAVELSAN-ASELSAN İş 
Ortaklığı arasındaki BARBAROS 
Sınıfı Fırkateynlerin modernizas-
yonuna yönelik sözleşme kapsa-
mında ASELSAN tarafından yerli 
ve milli olarak geliştirilen 5/54 Top 
Atış Kontrol Sistemi (TAKS) pro-
totip ürününün balistik verilerin 
(FCI-Fire Control Input) doğrula-
masına yönelik atışlı faaliyetleri  
TCG BARBAROS Gemisinde icra 
edildi.

GABYA Sınıfı Fırkateyn ve MİLGEM 
Sınıfı Korvetlerde bulunan 76 mm 
top için Araştırma Merkezi Komu-
tanlığı (ARMERKOM) ile birlikte 
geliştirilen 76 mm Top Atış Kontrol 
Sisteminden elde edilen tecrübe 
ve birikimlerden de yararlanılarak 

5/54 Top Atış Kontrol Sistemi ge-
liştirme faaliyetlerinde büyük bir 
aşama geçildi. Bu faaliyet aynı za-
manda, Türkiye’de deniz ortamın-
da balistik verilerin doğrulanması-
nın gerçekleştirildiği ilk örnek oldu.
 
5/54 Top Atış Kontrol Sisteminde 
NABK (NATO Armaments Ballistic 
Kernel) kullanılıyor. T.C. Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterinde-
ki 5/54 (127mm) mühimmatlara 
ilişkin oluşturulan ve testleri yapı-
lan söz konusu balistik veriler, yerli 

ve milli olarak geliştirilen Top Atış 
Kontrol Sisteminde kullanılmak 
üzere Deniz Kuvvetlerine kazandı-
rıldı. 
 5/54 Top Atış Kontrol Sistemi, aldı-
ğı komutlar doğrultusunda gerekli 
olan girdi verilerini kullanarak atış 
kontrol problemini çözme ve 5/54 
baş topu kontrol ve hedef verisini 
alıp kara, su üstü, hava hedefleri 
için doğru atış esasları oluşturmak 
için balistik hesaplamalar yapma 
yeteneğine sahip.

İki hafta süren atış faaliyeti T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, HAVELSAN, Koç Bilgi ve Savunma 
Teknolojileri A.Ş. katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında iki yüzden fazla atış yapıldı. 
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ASELSAN’IN CİROSU 
10,3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI
ASELSAN’ın 9 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyüyerek 10,3 milyar TL’ye ulaştı. 
Dönemi kârlı büyümeyle tamamlayan şirketin net kârı da 3,1 milyar TL oldu.
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ASELSAN’ın brüt kârı, geçen yılın 
aynı dönemine göre %52 seviye-
sinde artarken; Faiz, Amortisman 
ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla 
%36 artış göstererek 2,5 milyar 
TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı %24 
olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın 
net kârı da 3,1 milyar TL seviyesine 
ulaştı. Şirketin özkaynaklarının ak-
tife oranı %59 olarak gerçekleşti. 
Bakiye siparişleri toplamı ise 9,3 
milyar ABD Doları seviyesine ulaş-
tı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, şirketin dokuz aylık finan-
sal sonuçlarını şöyle değerlendirdi: 
“Ülkemizin gurur ve güven simgesi 
ASELSAN, ilk dokuz ayda da ülke-
mizin geleceği için tüm paydaşla-
rımızla değer üretmeyi sürdürdü. 
Savunma teknolojilerindeki ba-
ğımsızlığımızın sürdürülebilir bü-
yümemiz ile daha da artacağına 
olan inancımızla çalışmalarımız ke-
sintisiz devam etti. Şirketimiz istik-

rarlı ve kârlı büyümesini sürdürdü. 
Bu yılın ilk dokuz ayı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
finansal göstergelerimizin hemen 
hepsinde görünür olan pozitif sey-
rin yıl sonu itibarıyla daha da kuv-
vetlenmesi bekleniyor.

Dokuz ayda 1,3 Milyar ABD Dolar-
lık yeni sipariş
Pandeminin yıkıcı etkilerinin hız-
lı aşılanma ile ortadan kalktığı bu 
dönemde, ASELSAN geçen sene-
nin aynı dönemine göre yeni alı-
nan işleri %78 artırdı ve ilk dokuz 
ayda 1,3 milyar ABD Dolarlık yeni 
sipariş alarak ülkemiz için sahip 
olduğu liderlik misyonunu bir kez 
daha ortaya koydu. ASELSAN’ın 
toplam bakiye siparişleri üçüncü 
çeyrek sonu itibarıyla 9,3 milyar 
Dolar olarak gerçekleşirken baki-
ye siparişlerinin %93’ünü savun-
ma, %7’sini savunma dışı siparişler 
oluşturdu.”

Yeni teknolojilerle sürdürülebilir 
büyüme 
Geçmişte yaşanan dayatmalar, 
ambargolar, tedarikte çıkarılan sı-
kıntılar sonucu millileştirme çalış-
malarının ne kadar önemli olduğu-

nun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. 
Görgün şöyle devam etti:

“Bizler, ASELSAN’lılar olarak sa-
dece savunmada değil, teknolo-
jinin her alanında millileştirmeyi 
bir beka meselesi olarak görmek-
teyiz. Bu kapsamda bu yılın üçün-
cü çeyreğinde ASELSAN’ımız için 
tarihi kilometre taşlarından biri 
sayılabilecek bir adım daha ata-
rak finansal teknolojiler alanına 
da giriş yaptık. Finansal teknoloji-
ler alanına girişimizin, ASELSAN’ın 
hem önümüzdeki dönemde ala-
cağı siparişlere hem de müşteri 
portföyüne çeşitlilik olarak yan-
sıyacağına inanıyoruz. Yeni nesil 
bankacılık teknolojilerinden ödeme 
kaydedici cihazlara kadar muhtelif 
başlıklar içeren bu arenada artık 
ASELSAN’ımızın ismi de yer ala-
cak. Bizim her başarımızın ardında 
milletimizin güveni ve 9.000’i aşkın 
çalışanımızın emeği bulunmakta-
dır. Yeni teknolojilerle bu milli gü-
veni büyütmek için daha çok çalı-
şacağız.”
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2021 yılı Mart ayından beri Emni-
yet Teşkilatı tarafından aktif olarak 
kullanılan İstanbul Sayısal Telsiz 
Sistemi çok sayıda baz istasyo-
nu ile polis sorumluluk sahasında 
en az %95 el telsizi kapsamasına 
sahip olup İstanbul’un hemen her 
sokağında güvenli haberleşme im-
kanı sağlıyor.

ASELSAN tarafından bugüne ka-
dar teslim edilen en yüksek sayı-
da telsiz kullanıcısına sahip olan 
İstanbul Sayısal Telsiz Sistemi, her 
anlamda ülkemizin en büyük tel-
siz sistemidir. Gerek kullanıcı sayısı 

gerek kapsama alanı olarak aynı 
zamanda dünyanın da sayılı büyük 
telsiz sistemlerinden birisi olma 
özelliğine sahiptir.

Dar bant sistemlere ait tüm uy-
gulamaların (kısa mesaj servisi, 
konsol, personel/araç konum ta-
kip, merkezi veri tabanından uzak 
sorgulama, mesajlaşma) kulla-
nıldığı sistemin başarısında; ihale 
makamı olarak Savunma Sanayii 
Başkanlığı, kullanıcı olarak Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve yüklenici ola-
rak ASELSAN’ın yoğun çalışmaları 
önemli rol oynadı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün tel-
siz sistemlerine ait dijitalleşme sü-
recinde Ankara ve İstanbul Sayısal 
Telsiz Sistemleri ile 24 il sistemine 
ulaştı. 

İSTANBUL’DA SAYISAL 
HABERLEŞME ŞEBEKESİNİN 
KABULÜ TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından 
yürütülen Sayısal Haberleşme Şebekesi (SHŞ) Projesi kapsamında Ankara ve İstanbul İl Emniyet 
Müdürlükleri tarafından kullanımı planlanan Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sisteminin ikinci ili 
İstanbul’a ait kabul, Eylül ayında tamamlandı.
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DYNAMİC FRONT TATBİKATINA 
ASELSAN KATILIMI

Kolordudan silaha kadar ADOP-
2000 sistemlerinin ve Kara Kuv-
vetleri Komutanlığından tah-
sis edilen ticari algoritmalı 9661 
telsizlerin kullanıldığı tatbikat  
ASELSAN’dan personelinin de ka-
tılımı ve yoğun teknik desteği ile ta-
mamlandı.

Dynamic Front, ASCA faaliyetleri 
kapsamında yürütülen teorik ça-
lışmaların çok uluslu paydaşların 
katılımıyla sahada icrasına olanak 
sağlayan ve NATO müşterek ha-
rekât imkânını artırmaya yönelik 
2016 yılından itibaren yürütülen 
bir tatbikat olarak biliniyor.

NATO, ABD ve Avrupa’daki mütte-
fik ülkelerin taktik seviyedeki ateş 
destek unsurlarının birlikte çalı-
şabilirlik kabiliyetlerini geliştirmek 
ve Artillery System Cooperation 
Activities (ASCA) arayüzünün kul-
lanımını yaygınlaştırmak tatbikatın 
ana amaçları arasında yer alıyor.

Dynamic Front Tatbikatının ikinci safhası ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı koordinatör-
lüğünde, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ev sahipliğinde; ABD’den bir tabur, Türkiye’den bir tabur, 
İspanya’dan bir batarya ile Almanya, İngiltere ve Polonya’dan gözlemci personel unsurlarının ka-
tılımıyla Polatlı’da gerçekleştirildi.
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HAVA SAVUNMANIN HER 
KATMANINDA ASELSAN İMZASI

Türk Silahlı Kuvvetlerine Ateş İda-
re Cihazı ve Modernize Çekili Top 
sistemlerinin yeni teslimatları ya-
pıldı. Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal med-
yadan konuyla ilgili yaptığı payla-
şımda, “Katmanlı hava savunma 
sistemimizi her geçen gün daha da 
güçlendiriyoruz. 35 mm Hava Sa-
vunma Sistemi Modernizasyonu 
ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz 
kapsamında ürettiğimiz Ateş İdare 
Cihazı ve Modernize Çekili Top sis-
temlerinin TSK’ya yeni teslimatla-
rını sürdürdük” ifadelerini kullandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk 
Görgün konuyla ilgili yaptığı açık-

lamada, “ASELSAN çalışanlarının 
akıl ve alın teri, milli teknolojiler için 
vatanımızın hizmetinde. Beka me-
selesi olarak gördüğümüz hava 
savunmamızı yeteneklerimizle 
daha ileriye taşımak, daha fazla 
katkı sağlamak için gece gündüz 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Hava savunmada en güncel 
teknoloji
Ateş İdare Cihazı (AİC) Takımı, kri-
tik tesisler ile sabit askeri birliklerin 
hava savunmasının etkin şekil-
de gerçekleştirilmesi amacıyla en 
güncel teknolojiye dayalı bir alçak 
irtifa hava savunma çözümü su-
nuyor. Tipik AİC takımı 1 adet AİC, 
2 adet 35mm Modernize Çekili Top 

ve 1 adet Alçak İrtifa Hava Savun-
ma Füze Fırlatma Sistemi’nden 
oluşuyor. 

Yapılan modernizasyon çalışmala-
rı ile TSK envanterinde bulunan 35 
mm çekili hava savunma toplarının 
tüm elektronik alt bileşenleri yeni-
lenerek; söz konusu toplar güncel 
teknolojiyi kullanan etkin bir alçak 
irtifa hava savunma silahı ola-
rak kullanıma sunulmaya devam 
ediyor. Modernizasyon çalışmala-
rı kapsamında toplara parçacıklı 
mühimmat atma yeteneği kazan-
dırıldı ve topların atış ve komuta 
kontrollerinin AİC tarafından ger-
çekleştirilmesi sağlandı.

Ülkemizin beka meselesi olarak hava savunma sistemlerinde en yakından en uzağa, en alçaktan 
en yükseğe hava savunmanın her katmanında ASELSAN’ın milli mühendislik yeteneklerinin imzası 
var. Bu kapsamda havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, İHA’lar gibi modern hava tehditlerine 
karşı savunma sağlayan Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin teslimatları 
devam ediyor.
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İLETİŞİMİN KALBİNDE 
TASMUS VAR

Ege Ordusu Komutanlığınca 2021-
2022 Faaliyet Yılı Başlangıcı Arazi 
Tatbikatı, Ege Müşterek Özel Gö-
rev Kuvveti Karargâhında yapıldı. 
Tatbikatta, ASELSAN’ın TASMUS, 
Taktik Saha Muhabere Sistemi de 
görev aldı. Savaş alanının ortak bir 
resmini yarı gerçek zamanlı olarak 
elde etmeyi ve savaş sistemi sis-
temleri arasında veri paylaşmayı 
sağlayan ağ merkezli bir iletişim 
altyapısı olan TASMUS, taktik ala-
nında komutanların mevcut ve ge-
lecekteki tüm iletişim gereksinimle-
rini karşılamak için dayanıklı, esnek, 
güvenli ve mobil bir ağ oluşturuyor.

ASELSAN, haberleşmenin 
omurgasında 
Hava savunma, ateş destek, ma-
nevra kontrolü, istihbarat, elektro-
nik harp ve lojistik destek gibi çeşitli 
komuta ve kontrol işlevleri, hızlı ve 
güvenilir bilgi alışverişi yoluyla sa-
vaş alanında aynı anda yürütüle-
biliyor. Taktik yönlendiriciler, kripto 
cihazları ve radyolinkler vasıtasıyla 
tipik olarak tugay seviyesinde bir 
haberleşme omurgasını oluşturan 
TASMUS, veri, ses ve görüntülü 
haberleşmenin uçtan uca kriptolu 
bir şekilde kullanıcılara ulaşmasını 
sağlıyor. TASMUS, en son tekno-

loji askeri iletişim teknolojilerini bir 
araya getirerek taktik alanda kab-
lolu yerel alan erişimine ek olarak 
mobil radyo ve Combat Net Radio 
şebekeleri aracılığıyla kullanıcı eri-
şimine olanak tanıyor. 

ASELSAN’ın TASMUS sistemi, ordu ile tabur / bölük seviyesi arasındaki kesintisiz iletişimin 
sağlanması için askeri operasyonların merkezinde konuşlandırılıyor. Ege Ordusu Komutanlığının 
düzenlediği tatbikatta, ASELSAN’ın TASMUS- Taktik Saha Muhabere Sistemi de yerini aldı.
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KOMUTA KONTROL, 
ASELSAN’A EMANET

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 
1’inci Ordu Komutanlığı Ana Ast 
ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca, 
faaliyet yılı başlangıcı arazi tatbi-
katları ve komuta kontrol sistem-
leri deneme tatbikatının yapıldığını 
açıkladı. MSB’nin sosyal medyadan 
yaptığı paylaşımlarda tatbikatta  
ASELSAN ürünü olan komuta 
kontrol sistemlerinin ve atış kontrol 
sistemlerinin de etkin şekilde kulla-
nıldığı görüldü. 

Teknolojik komuta yönetimi 
ASELSAN’a emanet
Harekât sahasına, karşı kuvvetlere 
ve gelişmekte olan olaylara yönelik 
bilgilerin doğru bir şekilde tespi-
ti, güvenli bir şekilde paylaşımı ve 
bu bilgiye en çabuk ve kolay şe-
kilde erişimin sağlanması, savun-
ma teknolojilerini etkin bir şekilde 
kullanan orduların başlıca hedef-
leri arasında bulunuyor. Bu hedef 
doğrultusunda geliştirilmiş ve kul-

lanılmakta olan Komuta Kontrol 
Bilgi Sistemleri (KKBS), modern 
kara araçlarının başlıca elektronik 
sistemleri arasında yer alıyor. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere milli olarak ge-
liştirilen komuta kontrol sistemle-
ri, sağladıkları özellikler ile dost ve 
müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin 
de ilgi ve beğenisini kazanıyor. 

Komuta Kontrol Sistemleri Deneme Tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetinde olan 
ASELSAN’ın milli ve özgün komuta kontrol sistemleri görev aldı. Zorlu görevleri başarıyla 
tamamlayan Mehmetçiğin sahadaki güvenilir ortağı yine ASELSAN oldu.
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MAVİ VATANIN BARBAROSLARI
STOP’UN KORUMASINDA

Millî Savunma Bakanlığınca çıkar-
ma gemileri ve amfibi unsurlarının 
eğitimlerine gece gündüz devam 
ettiği, “Mavi Vatanın Barbarosları 
eğitimde” mesajıyla sosyal med-
yadan duyuruldu. Ç155 Çıkarma 
Gemisi tarafından bir sahilimize 
yapılan çıkarmada geminin üze-
rinde ASELSAN’ın STOP 25 mm 
Uzaktan Komutalı Stabilize Top 
Sistemi de görüldü. Çıkarma-
nın yapıldığı noktalarda, geniş bir 
alanda hedefleme ve atış kabi-
liyetiyle Mehmetçiğin güvenliğini 
sağlayan STOP sistemi, gece ve 
olumsuz görüş şartlarında çıplak 
gözle görülemeyen hedeflerin tes-

pit edilmesini, hedeflerin otomatik 
olarak tanınmasını, takip edilme-
sini ve bu hedeflere atış yapılabil-
mesini sağlıyor. 

STOP’tan kaçmaz

STOP, Stabilize Silah Sistemleri 
ailesinde Stabilize Makinalı Tüfek 
Platformu (STAMP) Sisteminin bir 
üst grubunda yer alıyor. STOP, 
stabilize taret üzerine yerleştiril-
miş olan Top, Elektro-Optik görüş 
birimleri içeren ve Silah Kumanda 
Birimi aracılığı ile uzaktan kuman-
da edilebilen, otomatik hedef takip 
özelliğine, modüler yapıya sahip 

stabilize bir silah sistemi özellikleri-
ni taşıyor. Silah nişan hattının, sis-
temin monte edildiği platformun 
hareketlerinden etkilenmemesi ve 
hedef üzerinde kalabilmesi için, 
taretin stabilize edildiği sistemde, 
hareket halindeyken dahi isabetli 
atış yapılması sağlanıyor. Sistem, 
değişik görev ihtiyaçları için farklı 
algılayıcılar ile de donatılabiliyor.

Çıkarma gemileri ve amfibi unsurlar, eğitimlerine gece ve gündüz şartlarında aralıksız devam
ederken bu platformlara konuşlu ASELSAN sistemleri de dikkat çekiyor. Bu sistemlerden biri
olan STOP 25 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, çıkarma yapan birliklerin güvenliğini
sağlıyor.
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ANADOLU YILDIZININ 
GECE GÖREN GÖZÜ

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek 
Arama Kurtarma Tatbikatın-
da ASELSAN’ın ASELFLIR-200 
Elektro-Optik Keşif ve Gözetleme 
Sistemi de yer aldı. Tatbikatın Ege 
Denizinin uluslararası suları ve 
hava sahasında gerçekleştirilen 
ilk kısmındaki senaryoda düzensiz 
göçmenlerin bulunduğu ve çıkan 
yangın sebebiyle batma tehlike-
si geçiren ticari gemideki yangının 
söndürülmesi ve kazazedelerin 
kurtarılması yer aldı. Tespit edilen 
bazı kazazedeler, bir seferde 6 ki-
şiyi kurtarma ve gece görüş kabi-
liyetine sahip Sahil Güvenlik heli-
kopteri tarafından kurtarıldı. 

Her şartta görüş 
Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığına ait Cougar helikopterinde 

kullanılan ASELFLIR-200 dikkat 
çekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin plat-
formlarında uzun yıllardır başarı 
ile görev yapan ASELFLIR-200, 
küçük ve hafif yapısıyla hava plat-
formları için geliştirildi. Yüksek per-
formanslı bir elektro-optik keşif, 
gözetleme sistemi olan ASELFLIR 
200 yapısında, Yüksek Perfor-
manslı IR Kamera, Renkli Gündüz 
CCD TV Kamera, Göze Zararsız La-
zer Mesafe Ölçer, Gelişmiş Görün-
tü İşleme, Hedef Takibi, Jiroskop, 
Hassas Stabilizasyon gibi donanım 
ve yetenekler bulunuyor. Hedef 
takip ve keşif-gözetleme görevle-
rinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 
büyük yardımcısı olan ASELFLIR 
200, üstün menzil performansı ve 
yüksek çözünürlüklü IR kamerasıy-
la en iyi görüntü kalitesi ve 20 kilo-

metreye kadar menzillerde görüş 
imkânı sağlıyor. ASELFLIR 200’ün 
hava araçlarının yapısına göre bu-
run-yukarı ve burun-aşağı konfi-
gürasyonları da bulunuyor. 

Sistemin yeni versiyonu olan 
ASELFLIR-400 Elektro-Optik Ke-
şif ve Gözetleme Sistemi de yine 
ASELSAN tarafından geliştiriliyor. 
Yeni geliştirilen ASELFLIR-400, 
İstanbul’da gerçekleştirilen IDEF-
2021 Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarında ilk kez sergilendi. 

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 
Couger helikopterindeki ASELFLIR-200 dikkat çekti. Keşif-gözetleme görevlerinde uzun yıllardır 
TSK’ya hizmet eden ASELFLIR-200, en zorlu görev şartlarında hava platformlarının milli gözü 
oluyor.
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ATAK HELİKOPTERİNİN   
ASELSAN ZİYARETİ

ASELSAN’ın milli olarak geliştirdiği 
yeni nesil tümleşik görev bilgisa-
yarı, AVCI kaska entegre kumanda 
sistemi, lazer ikaz alıcı, radar ikaz 
alıcı, radar karıştırıcı, dost düşman 
tanıma sistemi ve telsiz haberleş-
me sistemleri ile ATAK Faz-2 heli-
kopterlerinin kabiliyetleri daha da 
artırıldı. 

Jandarma’ya teslimatı gerçekleş-
tirilen Faz-2 ATAK Helikopteri geç-
tiğimiz günlerde ASELSAN Mikro-
elektronik Güdüm ve Elektro-optik 
(MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt 
tesislerini ziyaret ederek milli avi-
yonik sistemlerinin üreticisi ile bu-
luştu. Ziyaret sırasında helikopter 
üzerinde güncelleme faaliyeti ger-
çekleştirildi. 

Proje kapsamında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğü teslimatları tamamlandı 

ve Jandarma Genel Komutanlığı 
teslimatlarına devam ediliyor. 

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen T129 ATAK helikopteri projesinde milli 
ve özgün kabiliyetler en üst seviyede kullanılmaya devam ediyor. ASELSAN tarafından Faz-2 
konfigürasyonu T129 ATAK Helikopteri aviyonik sistemlerinin teslimatlarına devam ediliyor. 
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NUSRET- 2021 MAYIN 
TATBİKATINDA ASELSAN 
SİSTEMLERİ 

ASELSAN, Nusret Mayın Harbi 
Davet Tatbikatı kapsamında ger-
çekleştirilen sergi gününde Mayın 
Tespit Sonar Sistemi (MATESS), 
Düşük Frekans Çekili Aktif Sonar 
(DÜFAS) ve Hafif Torpido (ORKA) 
Sistemlerini sergiledi.

Mayın Filosu Komutanlığı, Çanak-
kale Boğaz Komutanlığı, Amfibi 
Gemiler Komutanlığı ve NATO Da-
imî Mayın Karşı Tedbirleri Görev 
Grubundan üst düzey yerli ve ya-
bancı katılımcılar ile İspanya, İtal-
ya, Belçika, Pakistan, Romanya, 
Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, 
Irak, Güney Kore Cumhuriyeti, Li-
bya, Tanzanya, Umman ve Bulga-
ristan’dan yabancı heyetler ASEL-
SAN standına büyük ilgi gösterdi. 

ASELSAN tarafından geliştirilen 
Mayın Tespit Sonar Sistemi (MA-

TESS) 2018 yılında Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı envanterinde bu-
lunan TCG Edincik Mayın Avlama 
Gemisine entegre edildi. 

Düşük Frekans Çekili Aktif Sonar 
(DÜFAS), fırkateyn/korvet gibi su 
üstü gemilerinin denizaltı gibi su-
altı tehditlerini uzak mesafelerden 
tespit edebilmeleri için geliştiril-
mekte olan bir sonar sistemidir. 
DÜFAS ile uzak mesafelerdeki teh-
dit denizaltılar, su üstü gemileri için 
tehlike teşkil edebilecekleri mesa-
feye yaklaşamadan tespit ediliyor, 
böylece denizaltı savunma harbi 
olanaklarının tehdit yaklaşmadan 
etkin bir şekilde uygulanabilmesi 
sağlanabiliyor.

Hafif Torpido (ORKA), su üstü ge-
milerinden mevcut torpido kovan-
larından, helikopterlerden ve deniz 

karakol uçaklarından atılabilecek 
şekilde ROKETSAN ile birlikte ge-
liştiriliyor. ASELSAN, ORKA Proje-
sinde akustik arayıcı başlık, eğitim 
başlığı, ana motor sürücü ile su 
üstü platform savaş yönetim sis-
temi ve atış kontrol sistemi enteg-
rasyonu iş paketlerinden sorumlu 
olarak görev alıyor.  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Çanakkale ve Saros Körfezinde 15 ülkenin katılımı 
ile icra edilen Nusret- 2021 Mayın Davet Tatbikatının sergi günü Çanakkale Boğaz Komutanlığı 
Nara Askeri Limanı, Nara Kalesinde gerçekleştirildi. 
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ASELSAN, HAVA SAVUNMANIN
HER KATMANINDA
ASELSAN, ülkemizin hava savun-
ma alanındaki her ihtiyacı için ça-
lışmaya devam ediyor. Konu ile ilgili 
bir haber de Milli Savunma Bakan-
lığının sosyal medya hesapların-

da yayınlandı. 57’nci Topçu Tugayı 
Komutanlığı personeline, 35 mm 
Oerlikon Toplarının Modernizasyo-
nu kapsamında, modernize çekili 
top hâline dönüştürülen dört adet 

top ve iki adet ateş idare cihazının 
eğitimleri ASELSAN personeli ta-
rafından verildi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
ÇALIŞTAYINDA MİLLİ GÜÇ 
VURGUSU

Türkiye’nin Savunma ve teknoloji-
de lideri olan ASELSAN, sürdürü-
lebilirlik konusunda da milli güç ve 
global bayrak taşıyıcısı olacak. 

Sürdürülebilirliğin öneminin vur-
gulandığı ve bu kapsamda yıllardır 
devam eden çalışmalara hız ka-
zandıracak faaliyetlerin ele alındığı 
Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzen-
lendi. Çalıştaya ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN 
çalışanları ve ASELSAN’ın Sürdü-

rülebilirlik Elçileri katıldı. Sürdürü-
lebilirlik Çalıştayı kapsamında çev-
re, toplum ve kurumsal yönetim 
ana başlıklarından oluşan çalışma 
gruplarının oturumları gerçekleşti-
rildi.

“Her konuda odağımızda 
sürdürülebilirlik var”
Çalıştayın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Biz  
ASELSAN olarak sorumluluk al-

Sürdürülebilirlik 
yaklaşımlarını kurum kültürü 
olarak benimseyen ASELSAN, 
bu konuda düzenlediği 
ilk çalıştayla geleceğin 
dünyasına hazırlanmak için 
önemli bir adım attı.

Savunma ve teknolojide 
Türkiye’nin lideri olan 
ASELSAN, sürdürülebilirlik 
konusunda da milli güç ve 
global bayrak taşıyıcısı 
olacak. 



17

dığında en iyisini yapan; savun-
manın, teknolojinin milli sembolü 
haline gelmiş bir şirket olarak faa-
liyetlerimize devam ediyoruz” dedi. 
Sürdürülebilirliğin de tüm kurum-
lar ve insanlık için artık bir itibar 
değil, “var olma” anlamını taşıdığını 
vurgulayan Prof. Dr. Görgün şöyle 
devam etti:

“Organizasyonel değişikliğimiz-
den süreçlerdeki iyileştirmelere, 
iş ilişkilerimizden, paydaşlarımı-
zın yönetimine kadar her konuyu 
değerlerimiz ve sürdürülebilirlik 
çerçevesinde ele alarak yolumuza 
devam ediyoruz. Artık şirketlerin 
gündeminde ne olursa olsun kar-
lılık değil sosyal ve çevresel konu-
lara da duyarlılık var, bu sebeple 
sürdürülebilirliğin artık şirketler 
bazında ekonomiyi, çevreyi, iklimi 
ve insanlığın geleceğini ilgilendiren 
kapsamlı ve disiplinli stratejiler ile 
ele alınması gerekiyor. 

Sürdürülebilirlik, romantik bir du-
yarlılık değil; rasyonel hedefler ve 
stratejiler gerektiren, ekonomiyi, 
çevreyi, iklimi, insanlığın gelece-
ğini ilgilendiren aksiyonları ifade 
ediyor. Sürdürülebilirlik dünyanın 
geleceğiyle ilgili pozisyon alarak 
gelecekte çizilen iş yaşamı, sosyal 
yaşam ve çevre resmine göre bi-
reyleri ve şirketleri geleceğe hazır-
lamaktır. Artık kendi hedeflerimizle 
küresel hedefleri birbiriyle ilişkilen-
dirmek zorundayız.
 
Biz Türkiye’nin en güzide insan ka-
pasitesine, kalitesine sahip oldu-
ğumuzu biliyoruz, oluşturacağımız 
çözümlerin de ülkemize ve dünya-
ya örnek olacağını biliyoruz. Bu an-
lamda yapılanları daha sistematik 

hale getirme ve örnek olabilme 
adına bugün yapılacak toplantıyı 
anlamlı buluyorum. Sürdürülebilir-
lik Elçilerimiz ile de bugün bu hu-
susu biraz daha resmi bir formata 
dönüştürerek şirket içinde bir far-
kındalık oluşturmaya çalışacağız.” 

Çalışma grupları oturumları öncesi 
söz alan Kurumsal İletişim Müdürü 
Berkan Karakurt, “Bizler 1975 yı-
lındaki kuruluş misyonumuz gere-
ği ülkemizin teknolojideki dışa ba-
ğımlılığını azaltmaya ant içmiş, bu 
yolda alın ve akıl teri döken büyük 
bir ailenin bir parçayız. Bir yandan 
ürün ve sistemlerimizle bu yolcu-
luğu sürdürürken   ait olduğumuz 
coğrafyadaki topluluğumuza, eko-
nomimize, çevremize sürdürülebilir 
bir değer üretmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz.” sözleriyle sür-
dürülebilirliğin önemini vurguladı.
Çalıştay, ASELSAN’ın sürdürüle-
bilirlik alanındaki başarıların ve 
faaliyetlerin aktarımı, hazırlanan 
sürdürülebilirlik raporlamaları ve 
Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa 
İstanbul’un gerçekleştirdiği mev-
zuat değişiklikleri üzerine hazırla-
nan sunumlar ile devam etti. 
 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar Çe-
lebi, sürdürülebilirlik çalışmaları ve 
mevzuat değişiklikleri kapsamında 
yaptığı sunumda geçmişten günü-
müze ASELSAN’ın sürdürülebilirlik 
alanında hazırladığı raporlamalar, 
başarılar ve uluslararası alanda-
ki sürdürülebilirlik uyum çerçevesi 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi-
ler aktardı. Çelebi, “Sustainalytics, 
CDP gibi kuruluşlar kendileri birer 
çerçeve belirleyerek şirketleri sür-
dürülebilirlik uygulamaları konu-
sunda karşılaştırmaya çalışıyor ve 

bu karşılaştırılabilir verileri borsa-
da işlem yapan portföy yönetici-
lerine bir set olarak satıyor. Yurt 
içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu 
ve Borsa İstanbul geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde yeni mevzuat değişiklik-
lerine giderek dünyadaki değişen 
bu trende uyum sağladı ve halka 
açık şirketler için düzenleyici bir ku-
rum olan Sermaye Piyasası Kurulu 
kurumsal yönetim ilkelerine sürdü-
rülebilirlik ilkeleri çerçevesi diye bir 
ekleme yaparak kurumsal yöne-
tim konusunun başlığını genişletti” 
dedi. 

Entegre Yönetim Sistemleri Mü-
dürü Hülya Yıldırım dünyadaki ik-
lim değişikliği ve bu tehlikeye karşı 
alınan global ve ulusal tedbirleri, 
gelişmeleri aktardı. Konuşmasında 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
bünyesinde yapılan düzenleme-
ler hakkında bilgiler veren Yıldırım, 
ASELSAN’ın 2012 yılından beri 
yaptığı CDP raporlamasında ör-
nek uygulamalarıyla uluslararası 
platformda iklim değişikliği lideri 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Konuşma ve sunumların ardından 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün’e sürdürülebilirlik konu-
sunda ASELSAN’ın başarılarına 
yaptığı liderlik ve geleceğe taşıyan 
adımlara verdiği destek için Sür-
dürülebilirlik Lideri Rozeti takdim 
edildi. Sürdürülebilirlik Çalıştayı 
çevre, toplum ve kurumsal yöne-
tim başlıklı üç ayı oturumun ardın-
dan sona erdi.
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ASELSAN AKADEMİ’DE 
DERSLER BAŞLADI
ASELSAN Akademi’de 2021– 
2022 Güz Dönemi dersleri  baş-
ladı. Yeni dönemde, program or-
tağı olan Gazi Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nin Bilgisayar Mü-
hendisliği, Elektrik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği ve Malzeme Mühen-
disliği bölümlerine 61 yüksek li-
sans, 13 doktora öğrencisi olmak 
üzere 74 öğrencinin kaydı yapıldı. 
2021– 2022 Güz Dönemi itibari ile  
ASELSAN Akademi lisansüstü 
eğitim programına 599’u yüksek 
lisans, 96’sı doktora olmak üzere 
toplam 695 ASELSAN personeli 
kayıtlı bulunuyor. 

Geçtiğimiz üç dönem boyunca 
pandemi sebebi ile derslerin çev-
rimiçi gerçekleştirildiği ASELSAN 
Akademi’de, 2021-2022 Güz Dö-
nemi itibarıyla yüz yüze dersler 
başlıyor. Bu kapsamda yeni dö-
nemde açılan 87 dersin, 33’ü yüz 
yüze, dördü hibrit olarak planlanır-
ken, elli ders çevrimiçi olarak de-
vam ediyor. 

Michigan Üniversitesinden 
Akademik Girişimcilik Dersi 
Açılıyor

2021-2022 Güz Dönemi itibarıy-
la ASELSAN Akademi Lisansüstü 
Eğitim Programı, yurt içinde ka-
zandığı başarıyı, uluslararası bir 

boyuta taşıyarak ilk kez yurt dışı 
bir üniversiteden kredili bir dersi 
ASELSAN Akademi öğrencileri-
ne sunuyor. Akademik Girişimcilik 
adıyla açılan ders, Michigan Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Jonat-
han Servoss tarafından verilecek. 
Bununla birlikte ASELSAN perso-
nelinin çalışma alanlarıyla odak-
lı olarak ilk kez İleri Yazılım Test ve 
Bakım Teknikleri, Mikroşerit Anten-
ler, Network Synthesis and Passi-
ve Filter Design, Microelectrome-
chanical Sensors ve Modal Testing 
dersleri açılıyor.
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BAU’DA AKADEMİK YIL  
ASELSAN İLE AÇILDI

Kovid-19 salgını nedeniyle bir bu-
çuk yıldır uzaktan eğitim ile dersle-
re devam eden akademisyenler ve 
öğrenciler, ilk yüz yüze eğitimlere 
başladı. Bahçeşehir Üniversitesin-
de korona tedbirleri ile birlikte 11 
Ekim 2021 Pazartesi günü ilk ders 
töreni ile akademik açılışını ger-
çekleştirdi. Üniversitede gelenek-
sel hale gelen ilk açılış dersini de 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün verdi. Üniversitenin Güney 
kampüsünde pandemi koşulları-
na uygun olarak gerçekleştirilen 
akademik törene, Görgün’ün yanı 
sıra, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı 
Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. 
Şirin Karadeniz, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 

“Değişimin Dönüşümün Odağında 
Her Zaman İnsan Olmalı”
Bahçeşehir Üniversitesinin birçok 
indekste dünyada ilk yüze giren 
üniversitelerden biri olabileceğini 
söyleyen ASELSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, üniversitenin 
doktora programlarının heyecan 
verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. 
Haluk Görgün, “Bahçeşehir Uğur 

Eğitim Kurumlarının bugün geldiği 
konumun, ASELSAN’ın son üç yılda 
yapmaya çalıştığı değişim, dönü-
şüm yönetim ve stratejisiyle uyum-
lu olduğunu gördüm. Şu anda Türk 
savunma sanayisinin omurgası 
denilebilecek bir teknoloji şirketi-
yiz. Çalışanlarımız bizim için çok 
kıymetli. Pandemi döneminde 500 
milyon dolarlık uluslararası ihracat 
sözleşmesi imzaladık. Değişimin 
dönüşümün odağında her zaman 
insan olduğunu anlamak gereki-
yor. Özellikle kıymetli insanları, bir 
odak içerisinde tutabilmek çok ko-
lay değil. Genç nesillerin önlerine 
kemikleşmiş sorunları atmak değil, 
onları biraz daha heyecan verici 
fırsatlarla besleyerek devam et-
memizin zorunlu olduğunu düşü-
nerek, yıkıcı teknolojiler olarak ifa-
de edilen; büyük veri, ileri analitik, 
uzay teknoloji, nano teknoloji gibi 
konularda sorumluluk almaya ittik. 
Ama biz şunun farkındayız, genç-
ler için söylediğimiz bu yıkıcı tek-
nolojiler, belki bu paradigmayı de-
ğiştirebilecek. Bu alanda yapılan 
çalışmalar, bu alanlarda verilen 
emekler, bu alanlardaki detayı gö-
rebilen beyinlerimiz konvansiyonel 
yaklaşımı değiştirebilecek” dedi.

“Gençlerden Beklentimiz Liderlik 
Etmeleridir”
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurum-
ları’nın Teknofest’deki başarısına 
değinen ASELSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, “Teknofest’in en 
başından itibaren organizasyonun 
da içinde yer aldım. Bahçeşehir 
Üniversitesi ve okulları, bu sene 
de çok başarılıydı. Hem üniversite 
kategorileri hem de lise katego-
rilerinde 13 dereceleri vardı. Biz 
gençlerimizden; vizyon, hedef ve 
değerlerimize sahip çıkarak dev-
raldıkları bu bayrağı, çok daha iyi 
noktalara taşımasını beklediğimizi, 
ulusal ve uluslararası alanda ba-
şarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde 
temsil edeceklerini beklediğimizi 
ifade etmek istiyorum. Bizim genç-
lerden beklentimiz, bu işlere liderlik 
etmeleridir. Yinelemek yerine ye-
nilemek vizyonuna sahip olmaları, 
değişimden hiç vazgeçmemeleri, 
yaşadıkları hayatı değil, kendileri-
ni zenginleştirmeleri gerektiğini ve 
liderliğin öncelikle içsel bir yolculuk 
olduğunu hatırlatmak isterim” şek-
linde konuştu. 

Yüz yüze eğitim kararının ardından, akademik yıl açılışıyla eğitime başlayan Bahçeşehir Üniversi-
tesinde (BAU) ilk ders, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün 
tarafından verildi. 
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ASELSAN  MTAL ÖĞRENCİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINA 
ASELSAN’DA MERHABA DEDİ

Macunköy Asil Kafe bahçesinde 
okul arkadaşları ve öğretmenle-
riyle birlikte kahvaltı ettikten sonra, 
gençler ASELSAN’lıların ilham ve-
ren konuşmalarını dinlemek üzere 
kurulan alana geçti. 

Teknoloji sohbetleri etkinliği, öğ-
rencilerin önlerindeki eğitim süre-
cinde onlara yardımcı olacak de-
ğerli fikirlerin, stresin anlamının, 
neden ve nasıl yönetilmesi gerek-
tiğinin vurgu yapıldığı ASELSAN 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 
konuşması ile başladı. Ardından 
Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş 
öğrencilerin eğitim yolculuklarını 
ASELSAN’ın çatısı altında ve her 
zaman ASELSAN desteği ile yapa-
cak olmalarının anlamına değindi. 
Teknoloji Sohbetleri panel etkinliği 
davetli misafirleri arasında bulu-
nan Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve 
Projeler Daire Başkanı Serkan Gür, 
İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fat-
sa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Bedri Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Soydan Tefik Karahan’ın da katıldı-
ğı fotoğraf çekimleri ile son buldu.
Sonrasında Hacim Kamoy binasın-
da üretim alanlarını ziyaret eden 
öğrencilere ASELSAN tarihi ve 
ASELSAN’ın faaliyetleri hakkında 
bilgi verildi. Öğrenciler yeni eğitim 
yılına ASELSAN desteğini hissede-
rek başladı. 

ASELSAN Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ASELSAN Macunköy yerleşkesinde 
organize edilen etkinlikle yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi. 
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Bilim, teknoloji ve mühendisliğe olan meraklarını artırmak için çocuklara ve gençlere yönelik 
çalışmalar yapan ASELSAN, Konya Bilim Festivaline damga vurdu. 

KONYA’YA BİLİM VE TEKNOLOJİ  
ÇIKARMASI

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bu yıl sekizincisi düzenlenen 
Konya Bilim Festivali, bilim ve tek-
noloji meraklısı çocukların ve genç-
lerin ilgi odağı oldu. Açılışı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank tarafından yapılan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
da ziyaret ettiği festival, Konya’dan 
ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
on binlerce bilim meraklısına ev 
sahipliği yaptı. 

Geleceğe yatırım için her fırsatta 
bilim ve teknolojiye olan ilgilerini 

artırmak için çocuklara ve gençle-
re ulaşmaya çalışan ASELSAN da 
festivalde yerini aldı. Anadolu’nun 
kalbinde düzenlenen Konya Bilim 
Festivali’nde yarının bilim insan-
ları, mühendisleri olacak çocuklar, 
ASELSAN’ın sosyal sorumluluk 
projesi Tekno Macera alanında ke-
yifli anlar yaşarken ufuklarını aça-
cak yeni teknolojileri de ASELSAN 
standında yakından inceledi.

75 bin metrekarelik açık alan üze-
rinde gerçekleştirilen Konya Bilim 
Festivalinde, bilimsel etkinlikler, 

bilim gösterileri, yarışmalar, si-
mülatörler yer aldı. Doğa ve ta-
rım, robotik ve kodlama, teknoloji 
ve tasarım, uzay ve havacılık gibi 
alanlarda gerçekleşen atölyelerde 
katılımcılar bilimsel bir keşif süre-
cine aktif olarak dâhil olma keyfini 
yaşadı. Ayrıca uçak modeli yapımı, 
3B yazıcı etkinlik alanları, uzay me-
kiği yapım atölyesi, astronomi göz-
lemleri, elektronik tasarım atölye-
leri gibi uygulamalar da festivalde 
bilim meraklılarıyla buluştu.
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HABERLEŞME VE ULAŞTIRMANIN   
GELECEĞİ KONUŞULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
ev sahipliğinde, ilgili sektörlerin 
lider şirketlerini ve karar alıcı ku-
rumları bir araya getiren 12. Ulaş-
tırma ve Haberleşme Şûrası İstan-
bul’da gerçekleştirildi. ASELSAN’ın 
sektör sponsoru olduğu etkinlikte 
Türkiye’nin milli hedefleri ve kritik 
alanlardaki gelişim noktaları tespit 
edildi. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı şura 
boyunca değerlendirmeler, fikirler 
ve tekliflerle ulaştırma ve haber-
leşme sektörlerinin vizyonuna katkı 
sağlandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, şura kapsamında gerçek-
leşen, Haberleşmede Dijital Re-
form: Dijital Yollar panelinde yap-
tığı konuşmada, “Haberleşmede 
yeni teknolojiler dünyamızı değiş-
tiriyor. Yapay zekâ, 5G, nesnelerin 
interneti ve tüm bunların bir araya 
geleceği akıllı şehirler gibi teknolo-
jilerle yeni bir global çağa giriyoruz. 

Bu alanlarda başta ASELSAN’ımız 
olmak üzere teknoloji şirketleri-
mizin stratejik görevleri var. Tıpkı 
savunma sanayinde olduğu gibi 

ASELSAN’ımızın milli kabiliyetleri 
ve gücüyle ülkemizi bu alanlarda 
da elinden geldiğince dışa bağımlı 
bırakmayacağını biliyoruz” dedi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrasında sektörlerin geleceğine 
ilişkin yol haritası belirlendi.
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6G ÇALIŞTAYINDA   
MİLLİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
VURGUSU

Çalıştayın açılışına Ulaştırma ve 
Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, Savunma Sanayii 
Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekci, Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha 
Koç ile Türk Telekom, Vodafone, 
Turkcell gibi firmalardan üst düzey 
yöneticiler ve çok sayıda akade-
misyen katıldı.

Çalıştayda Türkiye’nin 5G’ye Geçiş 
Süreci, 5G ve Ötesinde Yerli Eko-
sistem, Dikey Sektörlerde IoT Etki-
leri, 6G yerli Ekosistemine Hazırlık 
ve 6G Vizyonu İçin Akademik Bakış 
başlıklarında beş farklı panel dü-
zenlendi.

Çalıştayda dünyanın seyrini değiş-
tirecek alan olan haberleşmenin 
eğitim, sağlık, turizm başta olmak 

üzere tüm sektörleri etkilediği dile 
getirildi. Makinelerin birbirleriyle 
konuştuğu, uyum içinde çalıştığı 
bir gelecekte yerli ve milli teknolo-
jiyi üretmenin önemi bir kez daha 
vurgulandı. 

1975’te Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
haberleşme ihtiyacını milli ve öz-
gün imkânlarla karşılamak ama-
cıyla kurulan ASELSAN’ın, bu-

gün hala haberleşme sektöründe 
uluslararası standartlarda yerli ve 
milli ürün geliştirme konusundaki 
kararlılığını sürdürerek, 5G’ye ge-
çiş ve ötesi çalışmaları için verdiği 
destekle sektördeki öncü yerini ko-
ruyacağı çalıştayda bir kez daha 
vurgulandı. 

ASELSAN’ın sponsor olduğu 6G Çalıştayının üçüncüsü İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesinin organizasyonu ile üniversitenin Kavacık Güney Kampüsünde Prof. 
Dr. Hüseyin Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
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ASELSAN, İSTANBUL TİCARET 
ODASI SAVUNMA SANAYİ  
TEDARİKÇİ GÜNLERİNDE

ASELSAN’ın sunumu ile başlayan 
etkinlikte 161 firma ile millileştirme 
ve yeni kaynak oluşturma alanla-
rında B2B görüşmeler gerçekleşti-
rildi. Farklı iş kollarından firmalarla 
buluşulan etkinlikte, ASELSAN’ın 
tedarik ve millileştirme süreçleri 

hakkında bilgiler verildi. Ayrıca te-
darikçilerle ASELSAN arasında iş 
birliğinin artırılması hususlarında 
görüşmeler yapıldı.
  
Düzenlenen etkinliğin tedarikçi 
ekosisteminin geliştirilmesine, mil-

lileştirme ve yeni kaynak oluştur-
ma alanlarında yakalanan ivmenin 
daha da yukarılara taşınmasına 
olumlu katkılar sağlaması hedef-
leniyor.

ASELSAN, ülkemizdeki her türlü teknolojik kabiliyetten istifade ederek tedarikçileriyle olan iş 
birliğini artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilen 
İTO Savunma Sanayi Tedarikçi Günlerinde ASELSAN geniş bir ekiple yer aldı. 
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MALİYET HAKİMİYETİ PROJESİ 
ÇALIŞTAYI

Proje faaliyetleri kapsamında ise 
Maliyet Hakimiyeti Projesi çalıştayı 
gerçekleştirildi. Çalıştaya Sabancı 
Üniversitesi akademik personelinin 
yanı sıra; ASELSAN’dan Tedarik 
Zinciri Strateji Yönetimi Direktörlü-
ğü, Yan Sanayi Alımları Müdürlüğü 
ve Sektör Başkanlıklarının Meka-
nik Tasarım Bölümlerinden toplam 
otuztemsilci katılım sağladı. 

Sabancı Üniversitesinden Dr. 
Emre Özlü ve Dr. Kemal Kılıç’ın bil-
gilendirme sunumlarıyla başla-
yan çalıştayda proje kapsamında 
oluşturulacak algoritmaya ve tek-
nik altyapıya ilişkin görüşler pay-
laşıldı. Ayrıca; projeye yönelik fikir 
alışverişinde bulunularak, projenin 
ilerleyen dönemlerine ışık tutacak 
önemli geri bildirimler elde edildi. 

Tedarik süreçlerine yönelik maliyetler hakkında sahip olunan yetkinliklerimizi artırarak, fiyat 
değerlendirmelerinin objektif verilere dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi ile Maliyet 
Hakimiyeti Projesi başlatıldı. 
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SATINALMA ÇALIŞTAYI  
DÜZENLENDİ
ASELSAN tedarik zinciri yönetimi 
süreçleri ve dijitalleşme çalışmala-
rına dair iyileştirme alanlarının isti-
şare edilmesi amacıyla başta Sa-
tınalma Direktörlüğü olmak üzere 
Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Mü-
dür Yardımcılığı bünyesindeki di-
rektörlüklerden toplam altmış ki-
şinin katıldığı Satınalma Çalıştayı 
gerçekleştirildi. 

Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Mü-
dür Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın açılış 
konuşmaları ile başlayan çalıştay-
da, Satınalma Direktörü Murat As-
lan ise yerli tedarikçilerden gerçek-
leştirilen alımlar üzerinde durarak, 
yerlilik oranının daha da artırılaca-
ğını ifade etti.  

Serbest kürsü ve karşılıklı fikir pay-
laşımları şeklinde devam eden 
çalıştayda birçok olumlu fikir oluş-
turularak mevcutta devam eden 
ve gelecekteki çalışmalara olumlu 
katkılar sağlandı. 
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Lİ-ION PİL BLOĞU, 
ASPİLSAN ÜZERİNDEN 
MİLLİLEŞTİRİLDİ

ASELSAN’ın millileştirme çalışma-
ları ara vermeden devam ediyor. 
İhracat lisansına tabi ve yurt dışın-
dan alımı yapılan Li-Ion Pil Bloğu, 
ASPİLSAN Enerji A.Ş firması üze-
rinden millileştirildi.

ASELSAN’ın millileştirme faaliyet-
leri kapsamında; öncelikle yurt dı-
şından temin edilmekte olan, gizli/
açık ambargo, ihraç lisansı, yüksek 
fiyat gibi nedenlerle temininde sı-

kıntı yaşanabileceği öngörülen 
veya maliyet baskısı hissedilen 
ürünler analiz edilerek ve milli-
leştirme çalışması yapılabilecek 
ürünler belirleniyor. Sonrasında 
ise bu faaliyetler kapsamına alı-
nan ürünler tedarikçiler ile pay-
laşılarak ve millileştirme yolunda  
ASELSAN ile ortak çalışacak ve 
bu yolda birlikte ilerlenecek teda-
rikçiler aranıyor. ASELSAN, milli-
leştirme başvuruları kapsamında 

tedarikçi firmalarla gerekli koor-
dinasyonu sağlayarak, talep edil-
mesi durumunda mühendislik, test 
gibi alanlarda teknik destek de ve-
riyor.

Millileştirme çalışmalarına devam eden ASELSAN, farklı savunma platformlarında kullanılan ve 
bu zamana kadar yurt dışından temin edilen Li-Ion Pil Bloğunu da millileştirdi.
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ASELSAN, NATURE INDEX 
LİSTESİNDE

ASELSAN bünyesinde yürütülen 
makro/mikro/nano ölçekli elektro-
nik soğutma teknolojileri araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri kapsamın-
da, Doç. Dr. Yiğit Akkuş’un ABD’de 
yerleşik Southern Methodist Uni-
versity (SMU) ile birlikte gerçekleş-
tirdiği bilimsel çalışmanın sonuçları 
The Journal of Physical Chemistry 
Letters dergisinde, Energy-Ba-
sed Interface Detection for Phase 
Change Processes of Monatomic 
Fluids in Nanoconfinements başlı-
ğıyla yayınlandı. 
 
Çalışma kapsamında, yenilikçi so-
ğutma teknolojilerinde kritik öneme 
sahip nano-yapılar üzerinde ger-
çekleşen buharlaşma ve yoğuş-
ma süreçleri incelendi. Çalışmanın 
temel hedefi sıvı ve buhar fazları 

arasındaki geçiş bölgesindeki sı-
vı-buhar sınırının yüksek hassasi-
yetle tespitiydi. Mevcut literatürde, 
sıvı-buhar sınır hattının moleküler 
kesinlikte tespiti ile ilgili ortak bir 
uzlaşının olmaması çalışmanın mo-
tivasyonunu oluşturdu. Çalışmanın 
sonucunda ise sıvı-buhar sınırının 
daha önce önerilmemiş bir ener-
ji-temelli yöntemle belirlendiğinde 
mevcut yöntemlerin yarattığı zor-
lukların üstesinden gelindiği gös-
terildi. Önerilen bu yöntemin yakın 
gelecekte konu özelinde yapılacak 
çalışmalara rehberlik edeceği dü-
şünülüyor.
 
Çalışmanın yayınladığı bilimsel der-
gi (The Journal of Physical Che-
mistry Letters: etki faktörü 6.5) 
Nature Index* tarafından taranıyor. 

Türkiye’de yerleşik akademik ol-
mayan kuruluşlarda Nature Index 
dergilerinde 2015-2021 arasında 
dokuz şirket yayın yapabilmişken, 
ASELSAN bu listeye girebilmiş tek 
savunma sanayi şirketi oldu. Son 
üç sene içerisinde ülke çapında sa-
dece bir şirketin tek yayınla girebil-
diği bu listeye ASELSAN bu yayın ile 
tekrardan giriş yapacak.

*Nature Index: 2015 yılından itiba-
ren bilimsel çıktıları takip eden ve 
dünyadaki lider bilimsel yayıncı ku-
ruluş olan Nature Publishing Group 
tarafından kurulan bir veri tabanı-
dır. Alanında lider bilim insanlarının 
oluşturduğu bağımsız bir komite 
tarafından seçilmiş seksen iki adet 
bilimsel dergi Nature Index tarafın-
dan taranıyor. 
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LİTYUM TABANLI BATARYA 
HÜCRESİNDE ADIM ADIM SONA 
DOĞRU

ASPİLSAN, ETİ MADEN ve  
ASELSAN iş birliği ile hafif elektrik-
li araçlarda kullanılabilecek lityum 
tabanlı batarya geliştirme çalış-
ması yürütülüyor. Proje kapsamın-
da, bor atıklarından elde edilen lit-
yum karbonat kullanılarak 18650 
tipinde ve NMC kimyasında yerli 

hücre geliştirilecek ve bu hücreler-
den oluşturulacak batarya pake-
tinin hafif elektrikli araç üzerinde 
gösterimi yapılacak.
          
Hücre üretimlerinin ardından ba-
tarya yönetim sistemi (BMS) en-
tegrasyonu yapılarak yaklaşık  

1 kWh kapasiteye sahip prototip 
batarya paketi (on altı seri, se-
kiz paralel hücre) üretimi ve hafif 
elektrikli araçta gösterimi yapıla-
cak.    
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ASELSAN, ENERJİ ÇÖZÜMLERİNDE 
GLOBAL OYUNCU OLACAK

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNE  
ASELSAN İMZASI

Yüksek teknoloji ve Ar-Ge yetenek-
leri gerektiren enerji sektöründe 
ASELSAN, yoğun çalışmalar sonu-
cu ortaya koyduğu sistemleri ta-
nıtmaya devam ediyor. 

ASELSAN’ın milli ve global sürdü-
rülebilirlik hedeflerine hizmet ede-
cek, Türkiye’yi küresel pazarlarda 
ciddi bir oyuncu haline getirecek 
yenilenebilir enerji konusunda 
ürünleri ve yaklaşımları bulunuyor. 
Bu kapsamda çeşitli enerji kay-
nakları ve enerji piyasalarının tüm 
boyutları ile ele alındığı Antalya’da 
düzenlenen 14. EIF Dünya Enerji 
Kongresi ve Fuarı’nda ASELSAN 
da yerini aldı. Yenilenebilir enerjiler 
başta olmak üzere, enerji yöneti-
mi çözümlerini fuarda sergileyen 
ASELSAN, teknolojileriyle fuar-

da yoğun ilgi gördü. Savunma ve 
teknoloji alanındaki çözümleriyle 
uluslararası oyunculuğunu her yıl 
tescilleyen ASELSAN, enerji ala-

nında da global bir oyuncu olmak 
için çalışmalarına ve tanıtım faali-
yetlerine devam ediyor. 

ASELSAN’ın güvenlik alanındaki milli 
çözümleri, yerli ve yabancı çok sa-
yıda kullanıcıya değer katmaya de-
vam ediyor. ASELSAN, mevcut port-
föyünü daha fazla tanıtmak ve daha 
fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla 
25. ISAF Uluslararası Güvenlik Sis-
temleri, Hizmetleri ve Ekipmanları 
Fuarında güvenlik çözümleriyle ye-
rini aldı.

İstanbul Fuar Merkezinde 14-17 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
fuarda ASELSAN, en yoğun ilgiyi 
gören firmalardan biri oldu. Faaliyet 
gösterdiği her alanda olduğu gibi 
güvenlik alanında da ürün ve çö-
zümlerde dünyadaki en son tekno-
lojiyi sunmayı sürdüren ASELSAN’ın 
global pazardaki payının da gün 
geçtikçe artması hedefleniyor. 
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TÜBİTAK BİLGEM VE SAVUNMA 
SANAYİ PROJE YÖNETİM OFİSİ   
BULUŞMASI  

TÜBİTAK Başkanlık Binasındaki 
Feza Gürsey Konferans Salonunda 
gerçekleşen buluşmada açılış ko-
nuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Mandal gerçekleştirdi 
ve proje yönetiminin önemine vur-
gu yaptı. 

Toplantıya ASELSAN Merkezi Proje 
Yönetim Birimi haricinde, Savun-
ma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK 
BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK 
UZAY, TUSAŞ, ROKETSAN, SDT, 
BİTES, BMC, STM, ASPİLSAN ve 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfın-
dan (TTGV) konuyla ilgili yetkililer 
katıldı.

Toplantının sabah bölümünde pro-
je yönetim ofisi temelleri, savunma 
sanayi proje yönetim ofisi uygu-
lamaları ve proje yönetimi başlıklı 
sunumlar yapıldı. Toplantının öğ-

leden önceki ilk panelinde TÜBİ-
TAK BİLGEM ve TTGV temsilcileri 
tarafından Proje Yönetimi, Sistem 
Mühendisliği ve Ürün Yönetimi ko-
nusunda bilgi verildi. Toplantının 
öğleden sonraki ikinci panelinde 
ise ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİ-
TAK UZAY ve SDT firma temsilci-
lerinin katıldığı Savunma Sanayi 

Proje Yönetimi Ofisi konulu iki otu-
rumlu panel gerçekleştirildi.

ASELSAN’da yapılan Proje Yöne-
tim Süreçleri, 2019-2021 yılları 
arasında gerçekleştirilen çalışma-
lar ve iyi uygulamalar hakkında ça-
lıştayda bilgi verildi.

ASELSAN Merkezi Proje Yönetim Birimi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından organize edilen Savunma 
Sanayiindeki firmaların Proje Yönetim Ofisi (PYO) yapıları hakkında bilgi ve tecrübelerin paylaşıl-
dığı Savunma Sanayi Proje Yönetimi Ofisi Buluşması çalıştayına katıldı.
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SINIR VE RADAR 
TEKNOLOJİLERİNİN KALBİ  
ANKARA’DA ATTI

Global arenadaki, göç dalgaları ve 
sınırlarda ülke güvenliğini tehdit 
eden unsurlar, bu konulara ilişkin 
güncel çözüm ve teknolojilerin öne-
mini artırıyor. Bu kapsamda Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB), İçişleri Bakanlığı 
ve Millî Savunma Bakanlığı (MSB) 
destekleriyle, 5-6 Ekim’de Hacet-
tepe Üniversitesi Beytepe Kongre 
ve Kültür Merkezinde, Müstakil Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği (MÜ-
SİAD) Ankara Şubesi önderliğinde 
III. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği 
Zirvesi (III. MRBS) düzenlendi. 

ASELSAN’ın da yer aldığı, B2B gö-
rüşmelerin gerçekleştiği zirvede 
yerli savunma sanayinin önemli 
oyuncuları, Türkiye ile dost ve müt-
tefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik ürünlerini tanıttı. 
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 
dünyanın en ileri, eşsiz ve özgün 
teknolojilerine sahip ASELSAN 

radar sistemleri zirvede sektör 
profesyonellerine, paydaşlara ve 
potansiyel kullanıcılara tanıtıldı. 
Üreticilerle alım heyetlerini buluş-
turan MRBS’ye 22 ülkeden katılan 
ziyaretçiler, Türk savunma sana-
yinin en son teknolojiyle üretilmiş 
ürünlerini yerinde gözlemledi. Ka-

tılan ülkeler arasında; ABD, Afga-
nistan, Avusturya, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Burundi, Danimar-
ka, Endonezya, Filistin, Fransa, 
Güney Sudan, İspanya, Japonya, 
Kazakistan, KKTC, Kongo, Kosova, 
Pakistan, Sırbistan, Sri Lanka, Uk-
rayna ve Ürdün yer aldı.

III. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesinde ASELSAN, radar ve sınır güvenliği çözümleriyle yerini 
aldı. B2B görüşmelerin yapıldığı zirvede dost ve müttefik ülkelerin ve yerli kullanıcıların ihtiyaçları 
dinlendi ve çözüm önerileri sunuldu.
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PERFORMANS ELÇİLERİMİZ  
ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Toplantı Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 
Karataş ve İnsan Kaynakları Direk-
törü Can Demir’in konuşmaları ile 
başladı. Kariyer ve Yetenek Yöne-
timi Müdürlüğünün sürece ilişkin 
yaptığı bilgilendirme sunumu ile 
devam eden toplantıda, perfor-
mans elçilerinin ASELSAN’ın ge-
lişim yolculuğuna değer katacak 
rolleri açıklanarak, bu yolculukta 
kendilerinden beklentilerimiz pay-
laşıldı. 

İnsan kaynakları iş ortaklarının ko-
ordinasyonunda görev yaptıkları 
direktörlüklerdeki çalışma arka-
daşlarına; hedef belirleme, reviz-
yon, iş arkadaşı / iç müşteri seçimi 
ve değerlendirme süreçleri kapsa-
mında yönlendirmelerde buluna-
cak ve performans sisteminin te-
meli olan geri bildirim kültürünün 
güçlenmesi için aktif olarak destek 
verecek performans elçilerinin, 
kıymetli katkıları ile gelişim yolculu-
ğumuzda yolumuzu aydınlatacak-
larına eminiz.

Performans Gelişim ve Geri Bildirim Sisteminin etkinliğini artırmak ve hedeflerle performans 
yönetimi kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla ASELSAN 
genelinde 112 çalışan performans elçisi olarak belirlendi. Performans elçileri gerçekleştirilen açı-
lış ve bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.
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ASELSAN MTAL’DE MENTORLUK 
PROGRAMI VE KARİYER 
SOHBETLERİ 

Tüm yıl öğrencilere rehber olacak 
mentorları ve Kariyer Sohbetleri 
etkinlikleri kapsamında öğrenciler-
le buluşturmak istenilen ASELSAN 
çalışanları etkinliğe davet edildi. 
Tüm katılımcılar ASELSAN MTAL’yi 
gezerek lise yönetimi tarafından 
aktarılan bilgilerle okulu daha da 
yakından tanıma fırsatı buldu. 
Daha sonra konferans salonun-
da devam eden etkinlikte de okul 
hakkında bazı bilgiler verildi ve üç 
akademik yıldır çeşitli proje ve ya-
rışmalarda kazanılan öğrenci ba-
şarıları paylaşıldı. 

Etkinlik, Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
kan Karataş’ın Kelebek Etkisi adlı 
konuşması ile devam etti. Hayat 
yolundaki çeşitli durakları ve du-
rumları aktardığı konuşmasında 
Prof. Dr. Karataş, yaptığı interaktif 
sunumunda öğrencilerin de soru-

larını alarak onların fikirlerine sık 
sık yer verdi. Konferans salonunda 
gerçekleşen konuşma tüm sınıflar-
da  Zoom üzerinden eşzamanlı iz-
lendi, dinlendi ve böylece okuldaki 

tüm öğrencilere ulaşıldı. Etkinlik, 
ASELSAN çalışanlarının ve MTAL 
öğrencilerinin duygu ve düşünce-
lerini paylaştığı son bölümle ta-
mamlandı. 

ASELSAN Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri için tasarlanan Mentorluk Programı 
ve Kariyer Sohbetleri projeleri lisede yapılan tanıtım organizasyonu ile hayata geçirildi. 
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ASELSAN AİLESİNİN 
EN YENİ ÜYELERİ BULUŞTU

Düzenlenen “Geleceğimiz Sizin-
le” etkinliğinde ASELSAN Ailesine 
Ağustos ve Eylül aylarında katı-
lan 280 çalışma arkadaşımızla bir 
araya gelindi. 

ASELSAN Ailesinin her geçen gün 
büyümesini coşkuyla kutlanırken; 
yeni çalışma arkadaşlarımıza şir-
ketimizin vizyonundan, gelecek 
hedeflerimizden ve kendilerinin ne 

kadar değerli bir yerde oldukların-
dan bahsedildi. Ardından kurum 
kültürünü daha yakından tanıma-
larını sağlayacak oyunlar oynana-
rak keyifli vakit geçirildi. 
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ÇALIŞANLARIMIZIN KALEMİNDEN...

Eski ve yaygın bilinen adı izale-i şüyu olan ortaklığın 
giderilmesi davaları, paylı ya da elbirliği mülkiyete 
konu olan taşınır veya taşınmaz mallarda paydaş-
lar/ortaklar arasında mevcut olan birlikte mülkiyet 
ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağla-
yan iki taraflı bir dava türüdür. 

Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri, müştereken 
malik olduğu malın paylaşılması suretiyle payının 
kendisine verilmesini her zaman isteyebilir. Bu du-
rum, hiç kimsenin mülkiyetteki paylı halinin devamı-
na zorlanamaması esasına dayanmaktadır. Paylı 
mülkiyete tabi malın paylaşılması yönündeki istek, 

paydaşlara ulaştırılarak tüm paydaşların katıldığı 
iradi paylaşma sözleşmesi yapılabilir. Paylaşmada 
anlaşma sağlanamaması durumunda dava açıla-
rak paylaşma gerçekleştirilebilir. Uygulamada ise 
ortaklığın giderilmesi davaları genellikle, elbirliği ile 
mülkiyet halindeki mirasçılar arasında mal payla-
şımı girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine pay-
laşma görüşmelerinden memnun olmayan mirasçı 
tarafından açılmaktadır. 

Paydaşlardan biri, bu davayı açarak malın mevcut 
paydaşlık oranlarına göre maddi olarak bölünmesi-
ne, eğer bu mümkün değilse artırma yoluyla satılıp 

Hazırlayan: Av. Melis ERCAN KALAY 
Hukuk MüşavirliğiORTAKLIĞIN 

GİDERİLMESİ 
DAVASI
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parasının paydaşlara paylar oranında bölüştürül-
mesine yönelik mahkeme kararı tesis ettirmek iste-
yebilir.

Mahkeme de payın miktarı ve paydaşların sayısı 
imkân veriyorsa talep halinde aynen taksim, aksi 
takdirde malın satılarak satış bedelinin paydaşla-
ra dağıtılması şeklinde satış yoluyla taksim olarak 
paylaşmaya karar verir. Bu suretle, üzerinde anlaş-
maya varılamadığında paylaşım, kurucu nitelikteki 
mahkeme kararı ile sağlanmış olur. 

Malın maddi paylaşımı malda önemli bir değer 
kaybına yol açıyorsa, hâkim maddi paylaşım yeri-
ne paylı mülkiyete konu malın açık artırma ile sa-
tışına karar verebilmektedir.  Paylaşım için artırma 
yoluyla satış usulüne karar veren mahkeme; tüm 
paydaşların rıza göstermesi durumunda, artırma-
nın sadece paydaşlar arasında yapılacağına karar 
verebilir veya bunun yerine artırmanın herkese açık 
bir şekilde yapılmasını da yerinde görebilir. Dola-
yısıyla, paydaşlardan biri bile artırmanın sadece 
paydaşlar arasında yapılmasına rıza göstermedi-
ğinde artırmanın artık herkese açık olarak yapılma-
sı gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahke-
me, taşınır, taşınmaz mal ve haklar için dava konu-
su malın değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahke-
mesidir. Genel yetki kuralları gereğince, davalının 
davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi 
ortaklığın giderilmesi davasına bakmakla yetkilidir. 
Ortak mülkiyetin konusu taşınmaz bir mal ise, yetkili 
mahkeme ilgili taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh 
hukuk mahkemesidir. Birden fazla taşınmaza ait 
ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmazlardan 
birinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Taşınır ve taşınmaz malların birlikte ortaklığın gi-
derilmesi davasına konu olması durumunda; bu 
mallar aynı yerde bulunuyor ise dava o yerde; eğer 
taşınır ile taşınmaz mallar ayrı yerlerde bulunuyor-
sa da taşınırlar için davalının yerleşim yeri mahke-
mesinde, taşınmazlar için de taşınmazın bulunduğu 
yer mahkemesinde açılır. 

Ortaklığın giderilmesi davaları sadece paydaşlar-
ca veya ortak maliklerce açılabilmektedir. Borç-
lu paydaşın alacaklısı bu davayı açamaz. Ancak 
bu alacaklı, elbirliği/paylı mülkiyete konu maldaki 
borçlunun payını bağımsız olarak haczettirip sattı-
rabilmektedir. 

Tek bir paydaş veya birden fazla paydaşın birlikte 
açabileceği bu davaların davalı tarafı ise, davacı 
dışında kalan diğer paydaşlardır. Davacı veya da-

valı paydaşın yargılamadan önce veya sonra ölme-
si durumunda ise, davayı mirasçılarının takip etme-
si ve sonuçlandırması mümkündür. Ayrıca ortaklığın 
giderilmesi davalarında davacı davasından feragat 
etse bile feragat ancak bütün paydaşların feragate 
katılmaları durumunda hüküm ifade eder. 

Ortaklığın giderilmesi davası maktu harca tabi bir 
davadır. Her ne kadar davayı açan paydaş dava 
harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında 
ödemek zorunda kalsa da davanın sonunda mah-
keme giderleri ve avukatlık ücretlerine ilişkin so-
rumluluklar payları oranında taraflara bölüştürülür. 
Ortaklığın giderilmesi davasında davanın kazananı 
veya kaybedeni olmaz, davaya taraf olan herkes 
davadan aynı şekilde etkilenir.

Ortaklığın giderilmesi kararı, paylı veya elbirliği mül-
kiyetine konu taşınır veya taşınmaz malın ortakları 
arasındaki paydaşlığa son vermeyi sağlar. Ortaklı-
ğın giderilmesine ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe ye-
rine getirilemez. İlamın kesinleşmesinden itibaren 
10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde satış kararının 
infazı istenebilir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 
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