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S İ V İ L  A M A 
S T R A T E J İ K  T Ü M 
S E K T Ö R L E R D E 
V A R I Z

Türkiye otobüs pazarının önemli markalarından ASELSAN  ve TEMSA  
iş birliğiyle geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Avenue EV, seri 
üretime hazır hale geldi. ASELSAN’ın elektrikli çekiş sistemleriyle 
donatılan, Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Ave-
nue EV’nin tüm süreçleri tamamlanarak banttan indi. Yerli tekno-
lojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye’nin enerji bağım-
lılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen 
otobüsümüz ile güzel haberleri çok yakında sizlerle paylaşacağız.

Tabii tüm bu yeni teknolojileri geliştirmek için Ar-Ge’ye büyük önem 
veriyoruz. Bağımsız kuruluşlarca yapılan listelemelerde de bu ko-
nuda hakkımız teslim ediliyor. Turkishtime tarafından hazırlanan 
Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri 
araştırmasına göre 2020 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan 
şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile ASELSAN oldu.

Her zaman söylediğimiz, “teknolojik gelişmenin lokomotifi savun-
ma sanayii” hususunu bu araştırma tekrar teyit etti. 2020 yılında 
Ar-Ge’deki toplam büyümenin lokomotifi olan ve Savunma Sanayii 
Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren savunma sana-
yii firmaları araştırmada ilk 50’ye giren firmaların yüzde 60,7’sini 
oluşturdu. Yine ilk 50’ye bakıldığında savunma sanayini; yüzde 15,9 
ile otomotiv endüstrisi, yüzde 6,4 ile beyaz eşya ve tüketim elekt-
roniği takip etti.

ASELSAN, iştirakleri ve tedarikçi firmaları ile Ankara’da çok önem-
li bir etkinliğe katıldı. ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve 
Teknoloji Fuarına geniş bir katılım gösterdik. Kuruluşumuzun stan-
dı etrafında 26 iş ortağımız stant açarak fuarda ASELSAN ve iş 
ortakları pavilyonu oluşturuldu. Burada “ASELSAN Millileştirmede 
Vites Yükseltiyor” diyerek birlikte yürüdüğümüz tedarikçilerimize 
törenle teşekkür etme imkânı bulduk. Ayrıca basınımızın da yoğun 
ilgisiyle yeni Millileştirme Kataloğumuzu tanıttık.

ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan “En Değerli 100 
Türk Markası” listesine göre marka değerini en fazla artıran fir-
ma oldu. ASELSAN, Social Media Awards Turkey 2021 Veri Ana-
litiği Ödüllerinde, Savunma Sanayii kategorisinde gümüş ödüle 
layık bulundu. Aldığımız bu tür ödüller, yükseldiğimiz sıralamalar  
ASELSAN’ın sadece ürünleri ile değil, ülkemizi tüm dünyada temsil 
eden markası ile de saygınlığını ortaya koydu. 

Geçtiğimiz ay içinde pek çok iş birliğine imza attık, ülkemizin tüm ku-
rum-kuruluşlarının stratejik sistem ihtiyaçları için çözümler ortaya 
koyduk. Hem şirketimiz, hem de çalışanlarımız çeşitli ödüllere layık 
görüldü.  

Bültenimizin sayfalarında tüm bu başlıkların ve daha fazlasının de-
taylarına ulaşabilirsiniz. Bu satırları okuduğunuz dijital bültenimizi 
ve basılı dergimizi Türk savunma sanayiinin hafızası için önemli bel-
geler olarak görüyoruz. 

Yayınlarımız için olumlu geri dönüşlerinizden gurur duyuyoruz. 
Dünyamız, ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için güzel gelişmeleri 
duyuracağımız bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere.

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

“Elektrikli otobüsümüz ile ilgili güzel ve yeni haberleri 
çok yakın zamanda duyacaksınız”
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TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ ELEKTRİKLİ 
OTOBÜSÜ BANTTAN INDI

TEMSA - ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türk oto-
motiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü 
Avenue EV, yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye otobüs pazarının önemli markalarından TEM-
SA ve Türk savunma sanayisi kuruluşu ASELSAN iş 
birliğiyle geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Ave-
nue EV, seri üretime hazır hale geldi.

Geçen yıllarda imzalanan anlaşma kapsamında, 
ASELSAN’ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan, 
Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü 
Avenue EV’nin tüm süreçleri tamamlanarak banttan 
indi. Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşma-
sı ve Türkiye’nin enerji bağımlılığının düşürülmesi an-
lamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, 

kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki 
günlerde gerçekleşecek.

15 dakikalık şarjla 80 km gidebiliyor
ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve glo-
bal ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış 
açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sür-
dürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. 
Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ula-
şabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilir-
ken; duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz 
hizmet sunabiliyor.

Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna 
sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konfor-
lu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. 
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Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, ana bilgisaya-
rı, gösterge paneli gibi normalde ithal olan bileşen-
ler ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanıp imal 
edildi. Bu kapsamda Avenue EV, otomotiv sektöründe 
Türkiye’de yerlilik oranı en yüksek araç olarak dikkati 
çekiyor.

 Türk sanayisi için önemli bir hamle
TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğ-
lu, “Uzun süredir Smart Mobility vizyonu ile elektrikli 
araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlar üzerine cid-
di yatırımlar yapan bir şirket olarak, sürdürülebilir 
bir enerji kaynağı olan elektrikli araçların sektörde 
yarattığı dönüşüm bizim için kritik önem taşıyor. Bu 
anlamda geldiğimiz nokta bizim için gurur verici. Bu-
gün, ASELSAN’ın teknolojik bilgi birikimiyle TEMSA 
vizyonunun bileşeni olarak geliştirilen yüksek perfor-
manslı, verimli ve çevre dostu bir elektrikli otobüs olan 
Avenue EV’i seri üretime hazır hale getirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İlk çalışmalarına 2015 yılın-
da başladığımız; bunun yanında hem ülkemiz hem de 
sanayimiz için tarihi bir adım olarak gördüğümüz bu 
proje aynı zamanda, yerli ve milli teknolojiye destek ve 
teşvik anlamında da büyük bir hamle. TEMSA olarak, 
önümüzdeki dönemde de elektrifikasyonun her ala-
nında söz sahibi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Yerli elektrifikasyon yaygınlaşmalı
Katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine kat-
kı sağlama hedefiyle yola çıktıklarına vurgu yapan 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar 
ise, “Askeri alanda kendini ispat etmiş bir şirket olarak, 
komuta-kontrol, güç elektroniği, motor kontrol ve gö-
rev bilgisayar sistemleri gibi konularda sahip olduğu-
muz bilgi birikimi ve deneyimimizi bu projeyle elektrikli 
araç sektörüne aktardık. Türk otomotiv endüstrisinin 
beklediği yüzde yüz yerli üretim olan, modern şehir-
lere yakışan ileri teknoloji ürünü Avenue EV’i geliş-
tirdik. Bu projeyle en büyük hedefimiz, yerli ve milli 
elektrifikasyon sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde 
bu konuda bir ekosistemin oluşması.” açıklamasında 
bulundu.

Faaliyet gösterdikleri her alanda Türkiye’ye, çevreye, 
iş ortaklarına ve çalışanlarına değer katmanın en bü-
yük öncelikleri olduğunu belirten Bekar, “Bu anlamda, 
bizimle aynı yaklaşıma sahip otomotiv sanayinin en 
önemli oyuncuları arasında yer alan TEMSA ile yaptı-
ğımız bu başarılı iş birliğinden gurur duyuyoruz.” dedi.
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VERİMLİLİK VE 
TEKNOLOJI FUARI
ASELSAN, ATO Congresium’da düzenlenen Verim-
lilik ve Teknoloji Fuarına geniş bir katılım gösterdi. 
100 m² özel tasarım stantta Tedarik Zinciri Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülen Milli-
leştirilmiş Ürünler Projesi kapsamında iş ortakları ile 
birlikte millileştirilme süreci tamamlanan bazı ürün-
lerin sergilemesi ile katılım sağladı. Kuruluşumuzun 
standı etrafında 26 iş ortağımız stant açarak fuarda  
ASELSAN ve iş ortakları pavilyonu oluşturuldu. 

Stantta millileştirilmiş ürünlere ek olarak şu ürünleri-
miz de sergilendi. 
• CATS /  Elektro – Optik Keşif, Gözetleme ve He-

defleme Sistemi 
• DRAGONEYE (Ejderha Gözü) / Elektro-Optik 

Sensör Sistemi
• SAKA / Mini İHA
• SOLUNUM CİHAZI (Ventilatör) 
• Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) 
Halka açık gerçekleştirilen fuarda ASELSAN’da staj, 
eğitim ve işe alım konularında gelen soruları cevap-

landırmak için yer alan insan kaynakları bilgi masası 
da büyük ilgi gördü. Standımıza Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Cumhur-
başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan başta 
olmak üzere pek çok üst düzey ziyaret gerçekleştirildi.

Eğitimler de verildi
ASELSAN Teknoloji Seminerleri, Verimlilik ve Tekno-
loji Fuarında gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
Genel teknoloji konularının yanı sıra ASELSAN’a özgü 
teknolojilerimize dair konular da uzman mühendis-
lerimiz tarafından paylaşıldı. İlgi duyan herkes fuar 
alanımızdaki seminer salonumuzda veya ASELSAN 
Yaşam Instagram sayfamızdan canlı yayınımıza ka-
tılarak seminerlerimize katılım gösterdi. Yoğun ilginin 
bulunduğu ASELSAN Teknoloji Seminerleri ile genç-
lerimiz üzerinde farkındalık yaratılması hedeflendi ve 
seminerlerimiz hedeflerine ulaşarak başarıyla ger-
çekleştirildi.
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ASELSAN MİLLİLEŞTİRMEDE 
VITES YÜKSELTIYOR

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda  düzenlenen etkinlikte; 
millileştirme çalışmalarının kapsamını ve elde edilen 
kazanımları ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile Tedarik Zinciri 
Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz paylaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Görgün, konuşmasında şu değerlendirmeyi 
yaptı: 

Ülkemizin gerek konumlandığı coğrafyada süregelen 
gelişmeler gerekse de içinde bulunduğumuz kon-
jonktür göz önüne alındığında; güçlü, yerli ve sürekli 
gelişen bir savunma sanayine sahip olmamız bir zo-
runluluktur. Bu kapsamda ASELSAN olarak; tasarım, 
üretim, lojistik destek dâhil her alanda yerli ve milli 
imkânlardan en üst seviyede faydalanmak, tedarikçi-
lerimizin yetkinliklerini artırmak, ülkemiz savunma sa-
nayii ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak 
adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Tüm bu süreçte 
de millileştirme çalışmalarının hayati bir öneme sa-
hip, olmazsa olmaz konumda olduğunu değerlendiri-
yoruz. Savunma sanayinde ülkemizin tam bağımsız-
lığını sağlamak, güvenlik güçlerimize desteğimizi hız 
kesmeden devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bi-
leşenleri yerli firmalarımız eliyle millileştirmeyi zorunlu 
olarak görüyoruz. 

Bu görev bilinciyle son 3 yılda; 400 ürünü iş ortakları-
mızla birlikte millileştirmeyi başardık. Bu ürünlere 56 
Milyon USD tutarında sipariş açarak, önümüzdeki 3 
yıllık projeksiyona göre 145 Milyon USD’lik büyüklüğün 
ülkemizde kalmasını sağladık. Bu vesileyle; 3.000’in 

üzerindeki yerli tedarikçimizle ekosistemimizi sürek-
li geliştiriyor, yurt içi alım oranımızı %70’lerin üzerine 
taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Millileştirme çalışmalarımızı daha sistematik olarak 
yürütebilmek amacıyla süreçlerimizi sürekli olarak 
gözden geçiriyor, “ASELSAN Millileştirmede Vites 
Yükseltiyor” diyerek tüm paydaşlarımızla millileştirme 
çalışmalarında elde ettiğimiz başarıları daha da yu-
karılara taşımayı hedefliyoruz.
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GÜCÜMÜZ BİR 
MILLILEŞTIRME KATALOĞU 
TANITILDI

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yar-
dımcılığı, “En Büyük Hedefimiz MİLLİLEŞTİRME” paro-
lası ile çalışmalarına hız verdi. Millileştirme çalışmala-
rının kapsamını genişletmek, broşürleri daha görünür 
kılarak daha çok  paydaşı sürecin aktörü haline ge-
tirmek adına sektörde bir ilke imza atarak ASELSAN 
GÜCÜMÜZ BİR Millileştirme Kataloğunu oluşturdu. 
Hazırlanan Millileştirme Kataloğu, 3. Verimlilik ve Tek-
noloji Fuarında tedarikçiler ve basın mensuplarının da 
katıldığı bir tören ile tanıtıldı.

Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, yurt 
dışından alınan tüm ürünleri; teknolojinin kritikliği, ih-
raç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterler 
altında değerlendiriyor. Bu analizin neticesinde önce-
likli olarak millileştirilmesi gereken ürünleri belirliyor 
ve bu ürünler için teknik bilgi broşürlerini hazırlıyor. 
ASELSAN’ın tedarikçilerine sunulan broşürlere şu 
ana kadar 1000’in üzerinde başvuru alındı. Bu süreç-
te 400 ürünün millileştirilmesi başarı ile tamamlandı. 
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V-TALKS 
EXPERIENCES

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 
çerçevesinde düzenlenen ”V-Talks Experiences” et-
kinliğinde odaklanılan kritik teknolojiler ve gelecek dö-
nem yatırımları hakkında konuştu.

“Akıllı sistemlerin doğru ve güvenli kullanılması 
önemli”
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Görgün, teknolojiden yararlanmadan güçlü 
orduya sahip olmanın ya da bir zafere kavuşmanın 
mümkün olmadığını ifade etti. Görgün, akıllı sistemle-
rin doğru ve güvenli kullanılmasının önemli olduğunu 
dile getirdi.

Dünyanın önde gelen ülkeleri gibi Türkiye’nin de akıllı 
sistemlere yatırım yaptığını belirten Görgün, “Akıllı sis-

temler günlük hayattaki birçok sektörün içinde kendi-
ne yer buluyor.” dedi.

Akıllı şehirlerin, akıllı sistemlerin önemli kullanım 
alanları arasında yer aldığına işaret eden Görgün, 
2018’de akıllı şehirler konsepti için 80 milyar dolarlık 
bütçe ayrıldığını, bu tutarın 2021’de 135 milyar dolara 
ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Görgün, akıllı sistemlerin tarım ve sağlık gibi önemli 
alanlarda da kullanıldığını, zamanın, bu sistemlerin 
üretilmesindeki en önemli kavram olduğunu aktardı. 
Görgün, zamanı doğru yönetme amacıyla kullanıldı-
ğında akıllı sistemlerin insanları kaostan kurtaracağı-
nı kaydetti.
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SOCIAL MEDIA AWARDS 
TURKEY’DE ASELSAN

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle haya-
ta geçirilen, marka ve ajansların sosyal medya per-
formanslarını objektif veriler ve saygın jüri üyelerinin 
görüşleriyle değerlendiren Türkiye’nin en kapsamlı 
ve veriye dayalı sosyal medya ödülleri Social Media 
Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. 

Bu sene beşincisi düzenlenen Social Media Awards 
Turkey’de 01 Nisan 2020 - 01 Nisan 2021 tarihleri 
arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı. Ya-
rışmanın ödüllendirme sistemi ise; Jüri Ödülleri, Veri 
Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bö-
lümden oluştu. 

ASELSAN, Social Media Awards Turkey 2021 Veri 
Analitiği Ödüllerinde, Savunma Sanayii kategorisinde 
gümüş ödüle layık bulundu.

9
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SAMSUN TRAFİĞİNE 
ASELSAN ÇÖZÜMÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN arasında 
Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi protokolü imzalan-
dı. 

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir, “Bugün çok önemli bir gün. Gelecek yıl-
larda bugünden çok söz edilecek. Samsun Karade-
niz’in merkezinde olan bir şehir. Şehirde aklımıza ne 
geliyorsa dijital teknolojinin girmediği alan kalmadı. 
ASELSAN ile yaptığımız bu proje şu anda Türkiye’nin 
en önemli projelerinden” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonun-
da düzenlenen imza törenine Samsun Valisi Doç. Dr. 
Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Ahmet Demircan,  
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, SESOB Başkanı 
Hacı Eyüp Güler, ilçe belediye başkanları, STK tem-
silcileri, kurum müdürleri, parti grup başkanvekilleri, 
Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ASELSAN yö-
neticileri katıldı.

Törende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Samsun’da 
olmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Bugün Sam-
sun’da sizlerle beraber paydaş olduğumuz projelerin 

temelinde Akıllı Şehircilik yatıyor. 40 yılık savunma sa-
nayiinde elde ettiği bilgi birikim, tecrübe, mühendislik, 
tasarım, altyapı ve hepsinden önemlisi yetişmiş insan 
kaynağı ile birlikte ülkemizin teknolojik ve ekonomik 
bağımsızlığına katkı sağlamak adına sivil alanlarda 
da ASELSAN çözüm üretiyor. Şirketimiz; ulaşım, gü-
venlik, otomasyon ve sağlık alanında koyduğu başarı-
lar ile kendini gösterdi” dedi.

“Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz”
Prof. Dr. Haluk Görgün, “Türkiye’nin bilgisinin  
Türkiye’de kalması çok kritik ve çok önemli. Samsun’un 
İlkadım ilçesinde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
Akıllı Şehircilikte ilk adımımızı atıyoruz. Elimizden, bey-
nimizden ve gücümüzden ne geliyorsa katkı sağlama-
ya devam edeceğiz. Projenin gerçeklemesinde başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, Samsun’a hayırlı ol-
masını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Vizyoner Projeler Hayata Geçiriyoruz”
Dijital dönüşüm hedeflerini geliştirmek adına yeni 
dünya düzeninde önemli bir yer tutan teknolojik alt-
yapının Samsun’da da entegre olması için yoğun 
gayret sarf ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, “Bugün çok önemli bir gün. 
Gelecek yıllarda bugünden çok söz edilecek. Samsun, 
Karadeniz’in merkezinde olan bir şehir. Birçok potan-
siyeli itibarıyla eşine çok az rastlanır bir şehir. Tarım, 
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turizm, otopark, trafik ve kentsel dönüşüm gibi birçok 
alanda vizyonel projeler hayata geçiriyoruz. Akıllı Şe-
hir de bunlardan biri. Akıllı Şehir uygulamaları ile ilgili 
düşündüğümüz projenin ASELSAN’da hazır olduğunu 
gördük. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Türkiye’nin 
şu anda en önemli çalışma yapması gereken alan. 
Şehirde aklımıza ne geliyorsa dijital teknolojinin gir-
mediği alan kalmadı. ASELSAN ile yaptığımız bu proje 
şu anda Türkiye’nin en önemli projelerinden” diye ko-
nuştu.

Samsun’u daha modern hale getirerek halkın haya-
tını kolaylaştıracak Akıllı Şehirler faaliyetlerinin ilk fazı 
olan “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi”, pek çok yeni-
lik barındırıyor. Proje kapsamında ASELSAN tarafın-
dan geliştirilen yerli ve milli çözümler hem ekonomiye 
katkı sağlayacak hem de çevreye duyarlı olacak. 
 
Yoğun Yöne Daha Uzun Yeşil Yanacak
Proje ile öncelikle Samsun’da mevcut sinyalizasyon 
sisteminin değiştirilerek dinamik hale getirilmesi; bu 
yolla kavşakların birbiri ile haberleşerek en uygun sin-
yal süreleri ile trafik akışının rahatlatılması hedefleni-
yor. Proje ile Samsun’da aşağıda yer alan şu çalışma-
lar da hayata geçirilecek: 
• Projeyle mevcut yol güzergâhlarında trafik akış 

hızını ve senkronizasyonu bozan kavşakların geo-
metrileri modernize edilecek. 

• Yollara Trafik Yönlendirme ve Bilgilendirme Sis-
temleri entegre edilecek. 

• Kesintisiz trafik izleme ve adaptif trafik yönetimi 
sayesinde seyahat sürelerini azaltmaya yarayan 
çözümler için sürücülerin zamanında ve doğru şe-
kilde bilgilendirilmesi sağlanacak.

• Emniyet Genel Müdürlüğü ve Samsun İl Emniyet 
Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar netice-
sinde belirlenen bölge ve koridorlarda Ortalama 
Hız Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi 
ve Park İhlal Tespit Sistemi uygulamaya konula-
cak. Kurulacak İhlal Tespit Sistemleri sayesinde 
de ölümlü, yaralanmalı kaza oranlarında ciddi bir 
düşüş sağlanacak.

• Toplu taşıma hizmetlerinde yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanılarak akaryakıt tüketimi ve sera 
gazı salınımı en aza indirilecek. 

• Özellikle araç veya yaya olarak hareketliliğin yük-
sek olduğu bölgelerde bisiklet ve scooter’ın da bir 
kent içi ulaşım aracı olarak yenilenebilir enerji kay-
nakları ile kullanılması amaçlanıyor. 

Proje kapsamında; önemli bulvar, cadde ve bölgeler-
de yer alan 100 kavşakta Geometrik Düzenlemesi ve 
69 kavşakta Dinamik Kavşak Projesi hayata geçirile-
cek. 
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KOSGEB BAŞKANININ
ASELSAN ZIYARETI

Verimlilik ve Teknoloji Fuarında, ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Gör-
gün, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, ASELSAN 
Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh 
Yılmaz ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç 
tarafından millileştirme ve yeni kaynak oluşturmaya 
yönelik iş birliği protokolü imzalanarak birçok alanda 
gerçekleştirilecek ortak çalışmaların temeli atıldı. 
 
Atılan imzaların ardından, KOSGEB Başkanı Ha-
san Basri Kurt ve Başkan Yardımcısı Recep Kılınç,  
ASELSAN’da ağırlandı. Ziyaret sırasında, ASELSAN 
ile KOSGEB arasında gerçekleştirilecek potansiyel iş 
birlikleri detaylı bir şekilde ele alınarak istişarelerde 
bulunuldu. 

Özellikle millileştirme ve darboğaz yaşanılan faaliyet 
alanlarında yeni kaynak oluşturma çalışmalarında 
yer alacak firmalara sağlanacak teşvik ve destek-
ler, ortak saha tetkikleri, KOSGEB’e kayıtlı firmaların 
ASELSAN tedarikçi ekosistemine kazandırılması gibi 
konular görüşüldü.

Heyete, millileştirilen ürün örnekleri hakkında bil-
gi verilerek; Hacim Kamoy Entegrasyon Holünde  
ASELSAN ürünleri ile ilgili tanıtım gerçekleştirildi.
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ANTALYA 
DIPLOMASI FORUMU

Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran 2021 ta-
rihleri arasında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Antalya’da düzen-
lendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB), Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında 
yabancı ülke temsilcileriyle bir araya geldi. SSB tara-
fından Antalya Diplomasi Forumu kapsamında kapalı 
oturum şeklinde düzenlenen “Barışçıl Diplomasi ve İş-

birliğinin Bir Bileşeni Olarak Savunma Sanayii” başlıklı 
toplantıya, çok sayıda ülkeden üst düzey diplomat ka-
tıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanımız 
Prof. Dr. İsmail Demir’in liderliğinde düzenlenen otu-
rumda, Türk savunma sanayii şirketlerinin üst düzey 
yetkilileri de yer aldı. Toplantıda; ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Gör-
gün ve diğer savunma sanayii şirketlerinin üst yöneti-
cileri Türk savunma sanayii kabiliyetlerini yabancı ülke 
temsilcilerine aktardı.
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ATMACA İLE  
TAM ISABET

TCG Kınalıada Milgem korvetinde yer alan ATMACA 
Atış Kontrol Sistemi’nden yapılan güdümlü mermi 
ATMACA atışı ile M/G Işın gemisi başarıyla vuruldu. 
Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve tüm komuta 
kademesinin katılımıyla yapılan atış faaliyetine birçok 
yabancı heyet eşlik etti. Bu faaliyet ile üretim hattı 
kalifikasyon atışı tamamlandı ve seri üretim başladı. 
ROKETSAN ana yükleniciliğindeki proje kapsamında 

yapılan atışta ASELSAN Atış Kontrol Sistemi, Radar 
Arayıcı Başlığı ve diğer füze üstü elektronik birimleri 
görevini başarıyla yerine getirdi. ATMACA seyir füze-
lerinin seri üretim sözleşmesi 02Aralık 2018 tarihinde 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasın-
da imzalanmıştı. ATMACA, Türkiye’nin ilk deniz füzesi 
olma özelliğini de taşıyor.
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BAĞIŞLARINIZLA 
DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

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

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

EURO- TR28 0006 4000 0024 2384 0800 00

HALK BANKASI 
TL - TR37 0001 2009 4520 0016 0019 87

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

TEB BANKASI
TL - TR82 0003 2000 0000 0039 4667 75

AKBANK 
TL - TR59 0004 6008 3288 8000 0088 88

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

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

GARANTİ BANKASI
TL - TR71 0006 2000 1140 0006 2970 83

ŞEKERBANK
TL - TR37 0005 9000 6013 0006 0076 22

TSKGV BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

El Birliği ile Güç Birliğine

YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİN BAĞIŞLARIYLA 
SAVUNMA SANAYİİMİZİ BUGÜN  OLDUĞU GİBİ 

YARIN DA AZİM VE KARARLILIKLA DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ.
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AR-GE’NİN LİDERİ YİNE 
ASELSAN

Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250 
- Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirket-
leri” araştırmasına göre 2020 yılında en fazla Ar-Ge 
harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile 
ASELSAN oldu. Araştırma, 500 firmanın toplamda 
16 milyar 995 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması gerçek-
leştirdiğini gösterdi. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge 
merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması 
kapsamında yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat 
sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgi-
ler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yarar-
lanılarak hazırlanan araştırmada, savunma sanayi-
nin ağırlığı bir kez daha hissedildi.

ASELSAN Liderlik Koltuğunda
Firmaların 2020 verileri ışığında, Ar-Ge’ye yapılan 
yatırımın önemine dikkat çeken araştırmada bu yıl li-
derlik koltuğuna savunma sanayinin önemli oyuncu-
larından biri olan ASELSAN geçti. 

Geçen yıllar içinde Ar-Ge’deki payını ciddi anlamda 
artıran savunma sanayi, bu yıl da Ar-Ge’deki toplam 

büyümenin lokomotifi oldu. Ar-Ge ilk 50’deki firmala-
rın sektör bazında toplam Ar-Ge yatırımlarının ilk 50 
firma oranlarına bakıldığında; savunma sanayiinin 
yüzde 60,7 gibi çok yüksek bir orana sahip olduğu gö-
rüldü. 

Kadın Istihdamında ASELSAN
ASELSAN, listede 1.117 kadın çalışanı ile Ar-Ge bölü-
münde en yüksek kadın çalışan oranına sahip firma 
olarak yer aldı. ASELSAN, 5264 Ar-Ge personel sayı-
sı ile en çok Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket oldu. 

Proje Sayısında ASELSAN Liderliği Elden Bırakmadı
Listenin ilk 100’ünde yer alan firmaların toplam proje 
sayısı 6384 iken listenin en başında yine Ar-Ge birin-
cisi ASELSAN yer aldı. ASELSAN, 749 proje sayısıyla 
(2019 yılında bu sayı 620’ydi) listenin en başında yer 
aldı. 

2021’de Ar-Ge’ye Devam 
Araştırma raporuna göre 2021 yılında en fazla Ar-
Ge- harcaması yapacağını öngören firma; 2020 yı-
lının lideri ASELSAN oldu. Firmanın 2021 yılına dair 
planlanan Ar-Ge harcama tutarı 3 milyar 860 milyon 
TL olarak listede yer aldı. 
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ASELSAN, KKTC’DE ÜNİVERSİTE-
SANAYİ IŞ BIRLIKLERINE DEVAM 
EDIYOR

ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program 
Müdürlüğü, metamalzemeler, anten, RF/mikrodalga 
devreler ve yenilenebilir enerji gibi başlıca alanlar-
da projeler yürütüyor. Projelerde, üniversite-sanayi 
iş birliği kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 
(ODTÜ KKK) öğretim üyeleri; Prof. Dr. Cumali Sabah, 
Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Doç. Dr. Murat Fahrioğlu, 
Yrd. Doç. Dr. Canraş Batunlu ile birlikte araştırma ça-
lışmaları gerçekleştiriliyor.

ODTÜ KKK öğretim üyeleri birlikte yürütülen proje-
ler kapsamında, altı adet özgün metamalzeme, yedi 
adet metamalzeme tabanlı anten ve beş adet fre-
kansı ayarlanabilir metamalzeme tabanlı rezonatö-

rün tasarım, modelleme, simülasyon, masaüstünde 
doğrulama, prototip üretim ve laboratuvar ortamın-
da doğrulama faaliyetleri tamamlandı. 

Projelerde yaşanan bu başarılı gelişmelere ek ola-
rak, akademik alanda da önemli gelişmeler yaşandı. 
ODTÜ KKK öğretim görevlilerinin ve ASELSAN ekibinin 
birlikte katkı verdiği üç bilimsel yayın ulusal ve ulus-
lararası alandaki saygın kurumlardan hatasız olarak 
kabul aldı. 

Enez Furkan Cihan ve Mehmet Kopar tarafından ha-
zırlanan “A Low Profile Antenna with Ultra-wideband 
Low Radar Cross Section Characteristic Based on 
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Coding Metasurface” isimli, anten radar kesit alanı 
azaltımını yenilikçi bir çözüm olan metayüzeyler ile 
sağlayan bilimsel çalışma, 15. Avrupa Anten ve Pro-
pagasyon Konferansında yayımlandı.

Enez Furkan Cihan ve Mehmet Kopar tarafından ha-
zırlanan “Anizotropik Metamalzemeler ile Kavite Des-
tekli Minyatür Taktik UHF SATCOM Anteni Geliştiril-
mesi” isimli, geleneksel olarak otuz cm derinliğe sahip 
taktik uydu haberleşme anteninin ultra düşük pro-
file sahip olacak şekilde üç cm derinlik ile tasarımını 
konu edinen çalışma, URSI-TÜRKİYE 2021 X. Bilimsel 
Kongresi tarafından “strong accept” ile kabul aldı. 

Evren Uysal tarafından hazırlanan “Varaktör Diyotlar 
ile Yüksek Oranda Frekansı Ayarlanabilir Elmas Şe-
killi Metamalzeme Rezonatör” isimli, haberleşme ön 
katlarındaki devre elemanlarının ardışık ve sıralı ya-
pısının azaltılması ve bu sayede de birim maliyetlerin 
düşürülmesini yenilikçi bir yaklaşımla sağlayan çalış-
ma, %75’e varan rekor bir frekansı ayarlanabilir bant 
genişliğini sağlama başarısı ile URSI-TÜRKİYE 2021 
X. Bilimsel Kongresi tarafından kabul aldı.

URSI-TÜRKİYE 2021 X. Bilimsel Kongresi tarafından 
kabul alan çalışmaların ‘IEEE AP/MTT/EMC/ED An-
ten Tasarım Ödüllerine’ aday olması bekleniyor.
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YÜKSELEN DEĞER 
ASELSAN

ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan “En 
Değerli 100 Türk Markası” listesine göre marka değe-
rini en fazla artıran firma oldu.

Listede 19’unculuğa yükselen ASELSAN, geçen yıl 
30’uncu sırada yer alıyordu. ASELSAN, savunma sa-
nayii sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında 
marka değeri en yüksek firma oldu. 

ASELSAN, Türkiye’nin en değerli markalarında, mar-
ka değerini yüzde 65,7 oranında artırarak alanında 
liderliğe oturdu. Marka değerlendirmesinde geçen 

yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl yüksek çıkışı ile 
AA+’ya yükseldi.

Listeyle ilgili yayınlanan raporda, “2020 yılının sal-
gının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığı, en 
değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla 
göre (24,6 milyar dolar) % 12,7 azalarak 21,45 mil-
yar dolara düştüğü anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı. 
Buna rağmen ASELSAN, tüm markaların değerinin 
düştüğü salgın sürecinde faaliyetlerine kesintisiz de-
vam ederek listede 11 basamak yükseldi. 
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İSTANBUL TERSANESİ 
KOMUTANLIĞI İLE IMZALANAN 
BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESI

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler 
Genel Müdürlüğü İstanbul Tersanesi Komutanlı-
ğı arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Envante-
rinde Mevcut, ASELSAN İmali Sistem / Cihazlar ile  
ASELSAN’dan Tedarik Edilen Sistem / Cihazlara Ait 
Bakım Onarım Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında 5 (beş) yıl süre ile Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterindeki sistem/cihazlara 
bakım onarım hizmeti verilecek.
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MAKİNİST YORGUNLUK TESPİT 
SİSTEMİ TCDD YETKILILERINE 
TANITILDI

ASELSAN tarafından geliştirilen Makinist/Operatör 
Yorgunluk Tespit Sisteminin tanıtımı Türkiye Cumhuri-
yeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. yetki-
lilerine gerçekleştirildi. 

Yapay zeka teknolojisi ile operatörün yüz ifadesi, mi-

mikleri, esneme, baş ve boyun hareketlerinden yor-
gunluk ve uyku durumunu tespit eden sistem, gerekli 
durumlarda merkeze ve makiniste/operatöre uyarı 
gönderiyor. Bu sistem ile tren kazalarındaki sürücü 
hatalarının minimuma indirilmesi hedefleniyor. 



23

ASELSAN’ın yeni nesil tümleşik görev bilgisayarı, 
T-129 ATAK helikopterinin faz-2 versiyonu ile operas-
yonel kullanıma alındı. Tümleşik görev bilgisayarına ek 
olarak, yine ASELSAN ürünü lazer ikaz alıcı, radar ikaz 
ve radar karıştırıcı sistemleri ile donatılan ATAK faz-
2 helikopterlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve 
Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimatları devam edi-
yor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tara-
fından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında tüm-
leşik görev bilgisayarı, ATAK faz-1 helikopterlerindeki 
aviyonik merkezi kontrol bilgisayarı ile sayısal harita 
ve AVCI kaska entegre kumanda sistemlerinin elekt-
ronik ünitelerinin tek cihaz üzerinde birleştirilmesi ile 
geliştirildi. Bu sayede görev bilgisayarı, uçuş ve görev 
yönetimi, seyrüsefer ve görev planlama, haberleşme 
ve taktik veri iletimi, hedef tespit ve silah yönetimi, 
elektronik-harp yönetimi kabiliyetlerine ek olarak sa-

yısal harita ve kaska entegre nişangah fonksiyonla-
rını da dahili olarak içeriyor. Ayrıca toplam ağırlık ve 
güç tüketiminde önemli miktarda azalma sağlanıyor. 
Tümleşik görev bilgisayarı, yüksek işlem kapasitesi, 
geniş bellek altyapısı, arayüz çeşitliliği, modüler do-
nanım ve yazılım mimarisi sayesinde platform ve uy-
gulama özelliklerine göre kolayca ölçeklendirilebiliyor.

YENİ NESİL TÜMLEŞİK GÖREV 
BİLGİSAYARI ATAK FAZ-2 ILE 
UÇMAYA BAŞLADI
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DÜNYAMIZI SAVUNUYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) ön-
derliğinde ve ASELSAN iş birliği ile “Ülkemizdeki Kul-
lanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Arttırılır?” konulu proje 
yarışması başlıyor. Yaşanabilir bir dünya için tekno-
lojinin seferber edilmesi ana fikri ile başlatılan yarış-
maya başvurular 14 Haziran 2021 itibarıyla başladı. 
Başvuruları 13 Ağustos 2021 tarihine kadar devam 
edecek yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında yaşayan 
Türk vatandaşı üniversite öğrencileri ve mezunları ta-
kımlarını oluşturarak katılabilecek. 

Başvurular Yetenek Kapısı’ndan 
Yarışmacılar kayıt işlemlerini CBİKO tarafından oluş-
turulan Yetenek Kapısı (www.yetenekkapisi.org) üze-
rinden gerçekleştirecek. Öğrencilerin yarışmaya 
katılabilmesi için gerekli kriterler, Yetenek Kapısı Plat-
formu’nda ilan edilecek. 

Öğrencilerin hazırlayacağı projeler; bilimsel yetkinlik, 
endüstrileşmeye yakınlığı ve etkisi ile proje planının 
uygunluğu/uygulanabilirliği gibi konular dikkate alı-

narak değerlendirmeye tabi tutulacak. Yarışmada ilk 
üçe giren ekipler, maddi ödülün yanı sıra çeşitli hedi-
yeler kazanma şansına sahip olacak. Dereceye giren 
yarışmacılar ayrıca ASELSAN tesislerinde düzenle-
necek teknik gezide ağırlanacak.

Yarışma Başlıkları 
Yarışmacılar “Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı 
Nasıl Arttırılır?” konseptine uygun teknoloji tabanlı bir 
proje çözümü ile katılım sağlayabilecek. 

Yarışma katılımcıları kullanıma uygun su miktarının 
arttırılması için;
• Su şebekelerinin şehir girişlerinde organik/inor-

ganik kirlilik ölçümlerine yönelik elektronik/yazılım 
tabanlı çözümler

• İHA ve uydu görüntüleri ile kuraklık takibi
• Barajlardaki toplam su miktarının artırılması ve 

dağıtma esnası kayıpları engelleyecek otonom 
kontrol sistemleri geliştirilmesi

• Yer altı sularının şehir su şebekelerine karışması-
nın elektronik yöntemlerle tespiti 

• Daha az su ile temizlik yapacak elektronik sistem 
önerileri 

• Kişisel su kullanımının takibine yönelik yazılım uy-
gulamaları

başlıklarında proje sunabilecek.

ASELSAN, yurt savunmasında 
görev aldığı gibi ülkemizin doğal 
kaynaklarının korunmasında da 
çalışmak üzere harekete geçiyor. 
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YAŞANILABİLİR  
BIR ÇEVRE IÇIN

“Yaşanabilir Gelecek, Verimlilik İle Gelecek” sloganı ile 
yola çıktık ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi 
belgesini almaya hak kazandık. Çevremize, ülkemize 

ve gelecek nesillere katkı sağlayacak projelerle adı-
mızdan söz ettirmeye devam edeceğiz.
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GENÇLERİN TERCİHİ 
YINE ASELSAN

Öğrencilere yönelik odak grup çalışmalarıyla kısa lis-
teye kalan şirketlerin seçildiği ve ardından dijital or-
tamda yürütülen anketlerle sıralamanın belirlendiği 
araştırmaya bu yıl 71 bin üniversite öğrencisi katıldı. 

Araştırma kapsamında marka algısı, iletişim kanalları, 
liderlik, gelişim fırsatları gibi farklı başlıklarda 66 soru 
sorularak katılımcılar arasında ölçümlemeler yapıldı.

ASELSAN, Realta 
danışmanlık tarafından 128 
üniversite ve 70 binden fazla 
öğrenci ile gerçekleştirilen 
“En Gözde Şirketler” 
araştırmasında iki sıra 
yükselerek üçüncü oldu. 
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ESKİŞEHİR ENDÜSTRİ 
FUARINDA ASELSAN

ASELSAN, Eskişehir Endüstri Fuarına millileştirdiği  
ürünleri ile katıldı. Fuar; Eskişehir Ticaret Odası, Es-
kişehir Organize Sanayi Bölgesi ve TÜYAP iş birliğiyle 

9-12 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Fuarda 
savunma sanayiinin öncü firmaları, kentteki sanayici-
lerle bir araya geldi.
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ASELSAN AKADEMİ - HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJI 
ÇALIŞTAYI

Üniversite iş birliklerini bir adım öteye taşımak ama-
cıyla başlatılan teknoloji çalıştayları serisinin beşincisi 
Hacettepe Üniversitesi ile gerçekleştirildi. Teknoloji ve 
Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı (TSYGMY) 
koordinasyonunda, ASELSAN Sektör Başkanlıkları ve 
Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı (AGYGMY) 
katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye’nin 
en köklü ve en başarılı üniversitelerinden Hacettepe 
Üniversitesinin akademisyenleriyle bir araya geline-
rek, ortak çalışma alanlarında geliştirilmesi hedefle-
nen Ar-Ge iş birliklerinin temelleri atıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, açılış konuş-
malarında, kurumlarının bu ortak çalıştayda bir araya 
gelmesinden duydukları memnuniyeti ve çalıştaydan 
beklentilerini dile getirdiler. Teknoloji ve Strateji Yöne-
timi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, 
ASELSAN’da Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi üzeri-
ne; Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Vural Gökmen Kumbaroğlu ise Hacettepe Üniversite-
sinin araştırma kabiliyetleri üzerine sunumlarını ger-
çekleştirdi. 

Toplamda 170 katılımcının takip ettiği çalıştay kapsa-
mında Hacettepe Üniversitesinin araştırma yetkinlik-
leri ve ASELSAN’ın ihtiyaçlarının anlatıldığı oturumlar 
ve her iki tarafın temsilcilerinin katıldığı B2B (şirketler 
arası) görüşmelerin yanı sıra, biyomedikal ve biyomü-
hendislik donanım ve yazılım çalışmaları alanında özel 
bir oturum da gerçekleştirildi. 

İki gün boyunca devam eden çalıştayda, Hacette-
pe Üniversitesi akademisyenleri önceden belirlenen 
odak alanlarda 19 sunum, ASELSAN teknoloji men-
torları ve mühendislik yöneticileri ise belirlenen odak 
alanlarında 18 sunum yaptılar. Ayrıca, belirlenen 7 
odak alanında paralel olarak gerçekleştirilen B2B 
toplantılarda her iki taraftan konuyla ilgili katılımcılar 
potansiyel iş birliği fırsatlarını görüştü.
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IEEE SİNYAL İŞLEME TOPLULUĞU 
TÜRKİYE KOLU BIRINCILIK ÖDÜLÜ 
ASELSAN’IN

Klinik Manyetik Nanoparçacık Görüntüleme Siste-
mi Geliştirme – Faz 1 Projesi kapsamında, 28. Sinyal 
İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU) 2021 
Konferansında sunulmak ve yayınlanmak üzere ka-
bul edilen Manyetik Parçacık Görüntülemede Ölçüm 
Verileri ile Ters Radon Dönüşümü Tabanlı Geriçatım 
başlıklı çalışma, IEEE Sinyal İşleme Topluluğu Türkiye 
kolu birincilik ödülü kazandı. Söz konusu bildiri, Ar-Ge 
Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, Araştırma Merkezi 
çalışanları; Berkan Kılıç, Damla Alptekin Soydan, Alper 
Güngör ve Dr. Can Barış Top tarafından hazırlandı.

Çalışmada, ASELSAN Manyetik Parçacık Görüntüle-
me (MPG) prototip sistemi ile sağlıklı ve tıkalı damar 
fantomlarından alınan veriler kullanılarak bilgisayarlı 
tomografiye benzer bir şekilde ters radon dönüşümü 
ile hızlı bir görüntü geri çatımı sağlandı. Yapılan çalış-
ma, yanları açık bir MPG prototipinden alınan veriler 
kullanılarak yapılan ilk ters radon tabanlı geriçatım 
çalışması olma özelliğini taşıyor. 

Çalışma ayrıca Springer – Signal, Image and Video 
Processing dergisinde yayınlanmaya hak kazandı. 
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Son dönemde Filistin’de meydana gelen olaylar aka-
binde ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardım-
laşma Derneği (ASİL) tarafından bağışlanan 226 bin 
TL tutarındaki Filistin şartlı nakdi bağışa istinaden Fi-
listin Kızılayı’nın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 
bir adet mobil ambulans temin edildi. Mobil ambulans 
düzenlenen bir tören ile Filistin Kızılayı Kudüs Şubesi-
ne teslim edildi.

ASİL’in katkıları ve 
bağışçılarımızın desteğiyle 
temin edilen ambulansımız 
Türk Kızılayı eliyle Filistin 
Halkına ulaştı. 

ASİL’DEN
FILISTIN HALKINA 
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HER ÇOCUK  
BAYRAMLIK ISTER
ASİL Derneği olarak bu Kurban Bayramında da ihti-
yaç sahibi çocuklarımıza kıyafet ve ayakkabıdan olu-
şan bayramlıklar hediye ediyoruz.

Hedefimiz bu bayramda sizlerin desteği ile 1.000 ço-
cuğumuza bayramlık alabilmek.

Bağışlarınızla bir çocuğun yüzündeki gülümseme ol-
maya var mısınız? Bağışınızı asildernegi.org.tr sitesin-
de yer alan hesap numaralarımız sayfasından ya da 
online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
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KUANTUM BILGISAYAR ÇAĞI 
BAŞLADI

Yarı iletken ve bilgisayar teknolojilerindeki yeniliklerle 
her geçen gün daha güçlü bilgisayarlar geliştirilme-
ye devam etse de birçok problemin bu bilgisayarlarla 
çözülebilmesi için hala binlerce yıl gerekiyor. Kuantum 
fiziği özellikleri ile geliştirilen kuantum bilgisayarların 
bu problemlerin çözümünde yeni bir sayfa açması 
bekleniyor.

Klasik bilgisayarlarda bit değerleri sadece “0” veya 
“1” olabilirken, kuantum fiziğinin özellikleri ile kuantum 
bilgisayarlarda bit değerleri belli olasılıklarla “0”, belli 
olasılıklarla da “1” olabiliyor. Bu sayede aynı anda bir-
den fazla hesaplama işlemini yapabilme avantajı ku-
antum bilgisayarları klasik bilgisayarlardan çok daha 
üstün kılıyor. Bu avantaj ile büyük veri analizlerinde, 
yapay zeka uygulamalarında, şifre çözümlemelerin-
de, optimizasyon problemlerinde, malzeme bilimle-
rinde, biyoteknoloji uygulamalarında kuantum bilgi-
sayarların üstünlük sağlaması bekleniyor.

Kuantum bilgisayar geliştirme çalışmaları 1990’lar-
da başlamış olsa da genel problemleri çözebilecek 
Evrensel kuantum bilgisayarlar için önümüzde daha 
uzun zaman var.  Kuantum bilgisayarların ilk örnek-
lerinde atom altı parçacıklar – elektronlar, fotonlar, 
iyonlar – kullanılıyor. Bu parçacıkların herhangi bir di-
renç olmadan elektrik akımını iletebilmeleri ve süper 
iletken hale getirilmeleri için mutlak sıfır olarak tanım-
lanan -2730C dereceye kadar soğutulmaları gere-
kiyor. Bu soğutma ve kontrol bloklarının büyüklükleri 
sebebi ile geliştirilmekte olan kuantum bilgisayarlar 
devasa büyüklüklere ulaşıyor.

Temel olarak 2 kategoride geliştirilen kuantum bilgi-
sayarlar uygulama alanlarına göre özelleşiyor. Özel-
likle optimizasyon problemlerinin çözümünde kulla-
nılan Analog (tavlama) Kuantum Bilgisayarlar 5000 

Süper bilgisayarın bile çözemediği 
problemler kuantum bilgisayarlar 
ile çözülebilecek mi?
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kübite ulaştı. Finanstan savunmaya birçok uygula-
mada kullanılsa da analog kuantum bilgisayarların 
kullanım alanı sınırlı kalıyor.

Uygulama alanları daha geniş olan ve Evrensel bil-
gisayarlara daha yakın sayısal (kuantum kapısı ta-
banlı) kuantum bilgisayarlar henüz 50-60 kübit ka-
pasitesine ulaşabildi. Bu teknolojide bir yandan kübit 
sayıları arttırılmaya çalışılırken diğer yandan da gü-
rültü problemleri ile uğraşılması gerekiyor. Mevcut 
şifreleme algoritmalarını (AES, RSA gibi) çözmek için 
100 bin kübit kapasitesi gerektiği düşünüldüğünde bu 
bilgisayarların yıkıcı etkisinin gözlenebilmesi için önü-
müzde en az 5 yıl var.  

Kuantum bilgisayar teknolojisinin bu iki yöntemden 
hangisine evirileceğini zaman gösterecek.

Kuantum çağının arifesinde olduğumuz bu dönemde 
yapılan çalışmalar ve elde edilen deneyimler ile ku-
antum hesaplama, klasik hesaplama yöntemlerinin 
yerini tamamen alamayacak. Bunun yerine, kuan-
tum bilgisayarlar klasik bilgisayarlara tamamlayıcı bir 
teknoloji olacak. Uygulamalarda veri bütünlüğü için 
ön hazırlıklar klasik bilgisayarlarda yapıldıktan sonra 

kuantum bilgisayarlar devreye girerek hibrit çözüm 
oluşacak. Hibrit çözümünün avantaj sağlayacağı ön-
görüsü kabulü her geçen gün yaygınlaşıyor. 

Kuantum bilgisayarları ile uyumlu algoritma ve uy-
gulamaların geliştirilmesi en az kuantum bilgisayar 
geliştirmek kadar önemli. Kuantum bilgisayarlar bek-
lenen kapasitelere ulaştığında bu yetkinliğe sahip 
olacak ülkeler/şirketler teknoloji yarışında önemli bir 
üstünlük sağlayacak.  ASELSAN’da kuantum bilgisa-
yarlar için askeri ve kritik sivil alanlarda fark yaratacak 
algoritma ve uygulamaların geliştirilmesi çalışma-
ları devam ediyor. Klasik bilgisayarlar için geliştirilen 
mevcut algoritmaların yerine kuantum bilgisayarların 
hibrit kullanımına uygun algoritma ve uygulama ge-
liştirme çalışmaları yürütülüyor. 

Fiziksel kuantum bilgisayarlara geçiş öncesinde kuan-
tum simülatörlerle, ilgili algoritma adımları için yapı-
lacak kuantum hesaplamalarda elde edilen sonuçlar, 
klasik bilgisayarlardaki hesaplama sonuçlarıyla kar-
şılaştırılıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği yüksek başarımlı 
bilgisayar sistemleri üzerinde kuantum simülatörleri 
çalıştırma faaliyetleri devam ediyor.
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ÇALIŞANLARIMIZIN KALEMINDEN...

Günlük yaşantıda sıkça karşılaşılan bir konu olan vela-
yet; doğru bilinip uygulandığı takdirde mağduriyetlerin 
de önlenebileceği bir konudur. Geniş ve  oldukça detaylı 
olan velayetle ilgili olarak bu yazımızda  Velayetin Yük-
lediği Sorumluluklar ve Velinin Haklarından genel olarak 
bahsedeceğiz. 

Türk Medeni Kanunu’nun velayete ilişkin düzenleme-
lerine göre çocuk, sağ doğmak koşulu ile ana rahmine 
düştüğü anda hak ehliyetini elde eder. Anne ve babanın 
müşterek olarak kullandığı bu hak vazgeçilemeyen ve 
kullanım yetkisi başkasına devredilemeyen bir hak olup; 
çocuk ergin olduğunda ise başkaca bir işleme gerek ol-
madan kendiliğinden ortadan kalkacaktır..

Velayet; bir hak olduğu kadar aynı zamanda yükümlü-
lüktür. Bir diğer ifade ile velayet hakkına sahip anne ve/

veya babanın aynı zamanda yerine getirmesi gereken 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Örneğin; velayet hakkı-
na sahip anne ve/veya babanın, velisi olduğu  çocuğun 
bakım ve eğitim gibi ihtiyaçlarında onun menfaatini göz 
önünde bulundurarak gerekli kararları alması ve uygu-
laması gerekir. Bu yükümlülük kapsamında anne ve/
veya baba, çocuğun yaşına ve olgunluğuna uygun ha-
yat koşullarını sağlamalıdır. Buna karşılık çocuk anne ve 
babasının rızası dışında evi terk edemez ve hakim ka-
rarı gibi yasal bir sebep olmadan çocuk anne ve baba-
sından alınamaz. Ayrıca anne ve babanın bakım borcu 
çocuk ergin oluncaya kadar devam etmekle birlikte ço-
cuk ergin olduktan sonra da eğitimi devam ediyorsa bu 
borç eğitim sona erinceye kadar devam edecektir. 

Türk Medeni Kanunu düzenlemelerine göre anne ve 
baba, velayet hakkı devam ettiği sürece çocuğun mal-

Hazırlayan: Av. Elif ŞAHİN TAŞKIN
Hukuk Müşavirliği
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VELAYETIN 
YÜKLEDIĞI 
SORUMLULUKLAR 
VE VELININ 
HAKLARI
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larını yönetme hakkına sahiplerdir. Evlilik sona erdiğinde 
ise, velayetin verildiği  taraf,  hakime çocuğun malvarlığı 
dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlığı-
na veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli deği-
şiklikleri bildirmek zorundadır. Düzenleme böyle olmakla 
birlikte, uygulamada bu  yükümlülüğe uygun davranıl-
madığı sıkça görülmektedir.

Anne ve baba,  velayet hakları herhangi bir nedenle 
kaldırılmadığı müddetçe çocuğun velisi olarak mallarını 
kullanabilirler. Ancak bu malların öncelikle çocuğun eği-
timi ve bakımı için, daha sonra uygun ölçüde aile ihti-
yaçları için  kullanılması gerekmektedir. 

Velayet kapsamına giren bir diğer hak, çocuğa ad (isim)  
koyma hakkıdır. Yasal düzenlemeler gereği çocuğun 
adını ana ve babası koyar. Velayet çocuğun temsilini de 
kapsadığından ana ve baba velayet hakları  çerçeve-
sinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisi-
dirler. 

Evlilik devam ederken velayet hakkı bölünemediğinden 
anne ve baba çocuk üzerindeki tasarruf haklarını birlik-
te kullanmalıdır. Ancak bazı özel durumlarda bu kura-
la istisna getirilebilir. Örneğin eşlerden birinin iş gezisi, 
hastalık gibi nedenlerden dolayı velayet hakkını kulla-
namadığı durumlarda diğer eşin  bu hakkı tek başına 
kullanması gerekebilir. 

Bazı durumlarda ana ve baba velâyet hakkını birlikte 
kullanırken anlaşmazlığa düşebilir. Kanun böyle bir du-
rumda ne yapılması gerektiğini açıkça düzenlemediğin-
den bu tip durumlarda öncelik çocuğun üstün menfa-
atinin neyi gerektirdiğidir. Ayrıca Türk Medeni Kanunu 
195. maddesiyle getirilen düzenlemeye istinaden eşler 
evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa 
düştükleri takdirde ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müda-
halesini isteyebilirler. Dolayısı ile velayet hakkının kulla-
nılması sırasında doğacak anlaşmazlıklarda da taraflar 
ayrı ayrı ya da beraber hakim müdahalesi talebinde 
bulunabilirler. 

Bu durumda hâkim önce eşleri yükümlülükleri konusun-
da uyarır.  Çocuğun üstün menfaatine dikkat çekerek 
ana ve babayı uzlaştırmaya çalışır. Hakim, ana ve ba-
banın ortak rızası ile uzman kişilerin yardımına da baş-
vurabilir. 

Bazı uyuşmazlıkların çözümünde Türk Medeni Kanunu 
195. maddesi yetersiz kalır ve çocuğun korunması için 
daha ciddi önlemlerin alınması gerekebilir. Böyle bir ih-
timalde Türk Medeni Kanunu 346. Maddesi uygulanır. 
Buna göre çocuğun menfaatinin tehlikede olduğunu 
gören hakim, çocuğun korunması için çocuğun şahıs 
varlığına yönelik  önlemler alır. Hakim tarafından re’sen 
de alınabilecek bu önlemler kapsamında çocuk, kuruma 
da gönderilebilir. 

Eşlerin hakim kararı olmaksızın ayrı yaşamaları velayet 
hakkını etkilememekle birlikte, Türk Medeni Kanunu 197. 
Maddesi gereğince hakim, eşlerin yasal bir karar olmak-
sızın ayrı yaşamaları halinde çocukla ilgili gerekli tedbir-
leri alabilir ve velayet hakkını kullanma yetkisini eşlerden 
birisine verebilir. 

Yine aynı şekilde boşanma halinde de velayet hakkı, ha-
kim kararı ile eşlerden birisine verilir. Özellikle  çekişmeli 
boşanma davaları bakımından hakim kararının önem-
li olduğunu belirtmek gerekir. Zira anlaşmalı boşanma 
davalarında taraflar velayet hakkına ilişkin olarak da 
anlaşırlar. Ancak hakim, çocuğun üstün menfaatinin ih-
lal edildiği kanaatine varırsa  tarafların velayete ilişkin 
yaptıkları anlaşmaya müdahale edebilir. 

Anne bakımına muhtaç çocuklar için hakim genellik-
le velayet hakkını anneye bırakmakta ise de bu durum 
kesin bir düzenleme değildir. Aksine uygulamaların da 
olduğu bilinmektedir. 

Velayet hakkı anne veya babanın ölümünde sağ kalan 
eşe aittir. Bu geçiş kendiliğinden olur, mahkeme kararı-
na ihtiyaç yoktur. 

Velayete ilişkin uyuşmazlıklarda öncelikli ilke “çocuğun 
üstün menfaatinin korunması ilkesi” olduğundan; taraf-
lardan birisine verilen velayet hakkı sonrasında açılacak 
bir dava ile alınabilir. Ancak bunun için velayete ilişkin 
verilen karar sonrasında çocuğun üstün menfaatinin ih-
lal edildiğinin ispat edilmesi gerekecektir. 

Velayet konusu önemli olduğu kadar hassastır. Her so-
mut olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğinden 
tüm ailelerin ya da çocukların yararına olabilecek tek bir 
düzenlemenin tespiti ya da örneğin belli bir yaşın altın-
daki çocuğun velayeti anaya ait olur gibi genel düzenle-
melerin yapılması; çocuğun mağdur edilmesine neden 
olabilecektir. Bu nedenle bilinmesi gereken temel husus 
velayete ilişkin uyuşmazlıklarda önceliğin çocuğun üstün 
menfaatine verildiğidir. Bir diğer ifade ile yargı, velayete 
ilişkin uyuşmazlıklarda çocuğun üstün menfaatinin neyi 
gerektirdiğini araştırır ve kararı buna göre verir. Bireyle-
rin yaşam şartlarının bölgeye, yöreye, ekonomiye göre 
değiştiği gözetildiğinde her somut olay için tek bir dü-
zenleme yapılması olası değildir. Buna bağlı olarak da 
her somut olayda çocuğun üstün menfaatinin neyi ge-
rektirdiği değişecektir. Bu nedenle velayet hakkına ilişkin 
yasal düzenlemeler genel olarak belirlenmiştir. Önemli 
olan bu konunun kamu düzenini ilgilendirir bir konu ol-
duğu bilinciyle hareket edilmesi ve buna bağlı olarak ço-
cuğun üstün menfaatine uygun davranılması olacaktır. 
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