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"...harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için 
alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde 

de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır..."

ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.
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Dergide yayımlanan yazılardan, kaynak adı 
gösterilerek alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan 

yazılar yazarların kişisel görüşüdür, ASELSAN A.Ş.'yi 
sorumlu kılmaz. ASELSAN Dergisi Basın Ahlak 

Yasası'na uymayı taahhüt eder.

ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

ASELSAN Ailesi olarak 41. yılımızı tamamlamanın gururuy-
la dergimizi size sunmanın heyecanını yaşıyoruz.

ASELSAN Araştırma Merkezimiz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu sayede Sektör Başkanlık-
larımız bünyesinde yapılanmış mevcut beş Ar-Ge Merkezi’ne 
bir yenisi daha eklendi ve büyümeye hızla devam eden 
ASELSAN’ın altıncı Ar-Ge Merkezi oldu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ASELSAN tarafından Gölba-
şı Radar ve Elektronik Harp Teknoloji Merkezi'nde kurulan, 
Dinamik RF ve Anten Test Laboratuvarlarının açılışını gerçek-
leştirdi. Fikri Işık konuşmasında ASELSAN’ın ‘‘ Türkiye’nin en 
önemli savunma sanayi şirketi, Türk savunma sanayisinin göz 
bebeği ’’ olduğunu vurguladı.

ASELSAN ve TEMSA ortak üretimi, yüzde 100 milli, ilk elektrik-
li otobüs Avenue EV’i geliştirdi. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır 
karbon emisyonuna sahip olan çevreci otobüs aynı zamanda 
sessiz, konforlu, yüksek performanslı olarak tasarlandı ve 
son teknolojiyle donatıldı. Daha temiz bir dünya için yenilikçi 
ve çevreci sistemler geliştiren ASELSAN, 41 yıldır Türkiye’de 
yapılamayanı yapmaya devam ediyor.

Askeri alanda kazandığı teknolojileri Türkiye’nin ihtiyacı olan 
diğer sektörler için de kullanan ASELSAN, milli olarak gelişti-
rilmesi stratejik öneme sahip olan Raylı Ulaşım Teknolojileri 
alanında kullanılacak cihaz ve sistemler üretmeye devam 
ediyor. Bu sayede araçlardaki yerli katkı oranını arttırarak milli 
ve yerli metro, bölgesel tren, yüksek hızlı tren ve lokomotifler 
için de kullanılacak kritik sistemlerde yurt dışına bağımlılığı 
sona erdirmeyi amaçlıyor.

ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları 
listesi olarak kabul edilen Defence News Top 100’ de dört sıra 
daha yükselerek 58’inci sırada yer aldı. 

ASELSAN, savunma sektörü ve Ar-Ge personeli istihdamı 
alanlarında birincilik ödülüne layık görüldü. Sanayide daha 
nitelikli üretim yapmak ve daha fazla katma değer oluştur-
mak adına öncülük eden ASELSAN sadece ürün ve sistem 
geliştirmek için değil, kritik teknolojilerin sahibi olmak için de 
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

41 yıldır durmadan üreten ASELSAN ile ilgili gurur duyduğu-
muz yeni gelişmelerin yer aldığı haberlerle tekrar buluşmayı 
temenni eder, esenlikler dileriz.
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ASELSAN 
tarafından Gölbaşı Radar ve Elektronik Harp 
Teknoloji Merkezi'nde kurulan, Dinamik RF 
ve Anten Test Laboratuvar'larının açılışını 
gerçekleştirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan 
Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanılan acı tec-

rübeler sonucu kurulduğunu belirttiği ASELSAN'ın, 
"Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketi, Türk 
savunma sanayisinin göz bebeği" olduğunu vurguladı.

ASELSAN'ın bugünlere gelmesine emek verenlere 
teşekkürlerini ileten Işık, şirketin konumunu daha 
güçlendirmek için, yapılması gereken çalışmaları 
değerlendirdiklerini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Işık: 
“ASELSAN, Türk Savunma 
Sanayisi'nin Göz Bebeği”
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Dinamik RF ve Anten Test 
Laboratuvarı
Anten teknolojileri; geliştirilen radar, elektronik harp ve
haberleşme sistemleri için kritik teknolojiler arasında yer
alıyor. ASELSAN, 25 yılı aşkın süredir kullanıma sunduğu
elektronik harp ve radar sistemleri ile 40 yıllık birikime sahip
olduğu haberleşme sistemlerinde, ihtiyaç duyulan farklı
tiplerdeki antenlerin, tasarım, geliştirme ve test süreçlerine
tamamıyla hakim.

ASELSAN, açılışı gerçekleştirilen laboratuvarlarda uçak, 
uydu, füze, denizaltı gibi her türlü platformda ve en zorlayıcı 
şartlarda çalışması beklenen radar, elektronik harp ve ha-
berleşme sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği farklı 
tiplerdeki antenlerin, test ve ölçümlerini gerçekleştirecek.

Öte yandan, ülkemizde milli olarak geliştirilmesi hedefle-
nen füzeler için, RF (Radyo Frekans) Arayıcı Başlıkları'nın
da yurt içinde geliştirilmesi için, çalışmalar sürdürülüyor. 

Bakan Işık, Muharip Jet Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı Geliştirme 
Laboratuvarında görev yapan genç mühendisler ile bir süre sohbet etti.

Bakan Işık, Hava Kuvvetlerimizin akıllı mühimmat ihtiyacı için üretimi 
gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kitleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Işık, milli ve yerli olarak üretilen Elektro-Optik Sistemleri yakından 
inceledi.

Ayrıca, Milli Muharip Uçak için
çok rollü burun radarının da
özgün olarak geliştirilerek yurt
içinde üretilmesi hedefleniyor.
Füze RF Arayıcı Başlıkları'nın ve
Uçak Burun Radarı'nın gerçeğe 
enyakın ortam ve senaryolar altın-
da, kontrollü, süre ve maliyet etkin
olarak test edilebilmesi, önem
taşıyor. Bu amaçla ASELSAN’da
bu faaliyetlerde kullanılmak üzere
Dinamik RF (Radyo Frekans) Test
Laboratuvarı kuruldu.

Gölbaşı yerleşkemizdeki açılışın
ardından, Akyurt'ta bulunan Mik-

roelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı'mıza
geçen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, burada gerçekleştiri-
len faaliyetler hakkında bilgi aldı.



ASELSAN, Savunma Sektörü ve Ar-Ge Personeli İstihdamı 
alanlarında, birincilik ödülüne layık bulundu. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi, ASELSAN adına ödülü Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Dr. Murat Üçüncü’ye verdi.

"Ar-Ge harcamaları her geçen gün artıyor "

Beşinci Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi, Bilim 
ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. 
Zirvenin ev sahipliğini yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, sanayide daha nitelikli üretime geç-
mek ve daha fazla katma değer oluşturmak için, Ar-Ge, 
inovasyon, markalaşma ve tasarım gibi konulara yoğun-
laşılacağını söyledi. Bakan Özlü, şöyle devam etti:

“Türkiye’de Ar-Ge harcamaları her geçen gün artıyor. Çok 
daha önemlisi, Ar-Ge konusundaki bilinç ve tecrübe de her 
geçen gün daha iyi bir seviyeye geliyor. Bakınız, 2014 yılın-
da, ülkemizdeki toplam Ar-Ge harcaması 17,6 milyar liraya 
ulaştı. Ar-Ge yoğunluğumuz, tarihimizde ilk defa, yüzde 
bir seviyesini geride bıraktı.  Ar-Ge harcamaları konusunda 
bizi en çok sevindiren husus, Ar-Ge harcamalarında özel 
sektör payının sürekli artıyor olmasıdır. Geçmişte bu oran 

yüzde 25 seviyesindeydi, şimdi ise yüzde 50’lere yaklaştı. 
İnşallah, ilerleyen dönemde bu oranı, yüzde 60-65 seviyesi-
ne doğru çıkarmayı hedefliyoruz.

Özel sektörün daha fazla Ar-Ge harcaması yapmasını 
sağlayan en önemli unsurların başında hiç şüphesiz Ar-Ge 
merkezleri geliyor. Zira bu merkezlere; Ar-Ge indirimi, gelir 
vergisi stopajı desteği, sigorta prim desteği ve damga 
vergisi istisnası gibi çeşitli destekler sağlıyoruz. Şu anda 
ülkemizde faaliyet gösteren 272 Ar-Ge merkezinde 27 bin 
500 nitelikli personel istihdam ediliyor.”

ASELSAN bünyesindeki beş Ar-Ge Merkezi’nde, yaklaşık
2.600 personel görev yapıyor. Sadece ürün ve sistem 
geliştirmek için değil, kritik teknolojilerin sahibi
olmak için de çalışmalarını sürdüren ASELSAN, ağırlık 
dış kaynaklı olmak üzere iç kaynaklarını da katarak 2015 
yılında Ar-Ge için ciddi kaynak ayırmıştır.

Savunmada Ar-Ge’nin 
Merkezi: ASELSAN
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Big Star
Denetim, Vergi, Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal Finans-

man ve Kurumsal Risk alanlarında hizmetler sunan 
Deloitte Türkiye, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji 
şirketini belirlediği Fast 50 programının sonuçlarını düzenle-
diği tören ile duyurdu. Sıralamaya giren şirketlerin yanı sıra, 
Big Stars ve Technology Special ödülleri de törenle sahiple-
rini buldu. 

ASELSAN bünyesindeki altı Ar-Ge Merkezi’nde yaklaşık üç 
bin personel görev yapıyor. ASELSAN, sadece ürün ve sis-
tem geliştirmek için değil, kritik teknolojilerin sahibi olmak 
için çalışıyor. ASELSAN, 2015 yılında 712 milyon TL dış kay-
naklardan, 200 milyon TL de öz kaynaklarından olmak üzere 
Ar-Ge’ye 912 milyon TL’lik kaynak ayırdı. ASELSAN, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan 
Ar-Ge Merkezleri Sıralamasına göre Savunma ve Havacılık 
Sektörü ile Ar-Ge Personeli İstihdamı alanlarında birinci 
sırada yer alıyor.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programı, Deloitte'un 
dünya çapında yürüttüğü ve en hızlı büyüyen, cirosunu en 
hızlı artıran teknoloji şirketlerini tespit ederek kamuoyu-
na tanıttığı bir çalışmanın parçası. En hızlı büyüyen    
50 teknoloji şirketini belirleyen, Deloitte Teknoloji 
Fast 50 programı 1995 yılında Silikon Vadisinde 
başlatıldı. Bugün ise Deloitte’un Global Fast 500 
Programı, dünyanın 37 ayrı bölgesinde üç ayrı 
program halinde yürütülüyor.



Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği olarak kabul 
gören ve bu yıl onuncusu düzenlenen İnteraktif Pazarla-

ma Zirvesi (İPZ) Ankara HiltonSA’da yapıldı. 

Araştırma şirketi AKADEMETRE gerçekleştirdiği Öncü Sek-
törler Öncü Markalar kamuoyu anketiyle "Ankara’da akla 
hangi marka geliyor?" sorusuna cevap aradı. 300 kişi ile ya-

pılan bu anket sonucunda halk, savunma sanayii alanında 
"ASELSAN" dedi. Ödülü Kurumsal İletişim Müdürü Bedri 
Tekin Tuğaç, Ostim Başkanı Orhan Aydın’ın elinden aldı.

Bu anket sonuçlarına göre enerji sektöründe Bilgin Enerji, 
inşaat sektöründe Tepe İnşaat, iş makinelerinde ise Hidromek 
ödül aldı.

Halk ASELSAN Dedi
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ASELSAN'ın Zirve 
Tırmanışı 10 Yıldır 
Devam Ediyor
ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayii kuru-

luşları listesinde dört sıra yükselerek 58’inci sırada 
yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın 
bir kuruluşu olan ASELSAN, Amerika Birleşik Devletleri 
merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi 
tarafından yayınlanan listede her yıl daha yukarıda yer 
alıyor. ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirke-
ti (Defense News Top 100) listesine 2006 yılında 93’üncü 

sıradan girmişti. Üstlendiği projeleri ile başarı grafiğini 
giderek yükselten ASELSAN, geçtiğimiz yıl 62’nci sırada 
yer alıyordu. ASELSAN, bir milyar doları aşan cirosu ile 
dört basamak yükselerek 58’inci sırada yer aldı. Defense 
News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma 
satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ”Defense News 
Top 100” dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi 
olarak kabul ediliyor.
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ASELSAN ile KAE Arasında 
4700 Telsiz Cihazları Üretimi 
Teknoloji Transferi Anlaşması 
İmzalandı
ASELSAN ve Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE) 

şirketi arasında, Kazakistan’da stratejik iş birliğinin 
genişletilerek, elektro-optik ürünlerin ardından 4700 Telsiz 
Cihazlarının KAE bünyesinde üretilmesi için Teknoloji 
Transferi sözleşmesi imzalandı.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 25. yılını kutladığı bu dö-
nemde, Astana’da, Genel Müdür Yardımcımız Yavuz Bayız 
ve KAE Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu’nun imzaları ile 
KAE’nin telsiz üretimine başlaması için anlaşmaya varıldı. 
Bu anlaşma ile KAE, 4700 Telsiz cihazları için kart üreti-
mini ve telsiz bileşenlerinin montajını gerçekleştirip, bu 
ürünleri, kamu güvenliği kullanıcılarının etkili ve güvenli 
haberleşme ihtiyacı için Kazakistan pazarında sunacaktır. 
2017’nin ilk yarısında ilk üretimin başlaması planlanmak-
tadır. Astana’da düzenlenen geniş katılımlı bir konferans 
ile ASELSAN’ın kamu güvenliği haberleşmesi alanındaki 

tecrübeleri Kazakistan’ın farklı kurum-
larından yetkililere KAE ekibi ile birlikte 
canlı demonstrasyon eşliğinde aktarıldı.

4700 APCO Araç Telsizi



Sentetik Açıklıklı Radar 
(SAR) Sistemi SARPER
ASELSAN tarafından geliştirilen Sentetik Açıklıklı Radar 
(SAR) Sistemi SARPER™ Radarının ANKA İnsansız Hava Aracı 
üzerindeki Nihai Kabulü Başarı ile Tamamlandı.

ASELSAN tarafından hava platformları için 
geliştirilen ilk görüntüleme ve hareketli hedef 

tespit radarı olan SARPERTM Sentetik Açıklıklı Ra-
dar (SAR) Sistemi’nin ANKA İnsansız Hava Aracı 
üzerindeki Nihai Kabul Testleri, bir dizi uçuş testi 
ile başarıyla tamamlandı. 

SARPERTM Sistemi, ANKA Blok-B platformu 
üzerinde ASELFLIR-300T Elektro Optik Sistemi ile 
birlikte görev yapacak olup ülkemizde ilk defa bir 
insansız hava aracına keşif ve gözetleme görevle-
rinde kullanılmak üzere hem radar hem de kamera 
sistemi aynı anda entegre edildi.

SARPERTM Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) 
Sistemi’nin bölgesel görüntü oluşturan Stripmap 
(Şerit), yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturan 
Spotlight (nokta aydınlatma) ve hareketli cisimleri 
tespit eden GMTI (Ground Moving Target Indica-
tor) kullanım özelliklerinin geliştirme faaliyetleri 
2012 yılında tamamlandı. TUSAŞ ile 2012 yılında 
imzalanmış olan ANKA Entegrasyonu Sözleşme-
si kapsamında sisteme havadan deniz keşif ve 
gözetlemede önem arz eden ISAR (Ters SAR) ve 
360° farkındalık sağlayan Deniz Arama kabiliyetleri 
de kazandırıldı. 

Sentetik Açıklıklı Radar sistemleri ile yüksek men-
zil ve platformun uçuş rotasından uzak mesafeler-
de gece ve gündüz yağmur, kar ve sis gibi olumsuz 

hava koşulları altında ve bulut üstünden yeryüzü-
nün yüksek çözünürlüklü görüntüleri oluşturul-
makta ve yeryüzü üzerinde hareket eden hedefler 
tespit edilmektedir. 

SARPER™ Radarı ile oluşturulan Dalaman Havaalanı 
SAR Görüntüsü

11
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SAHAB, CWIX 2016 Tatbikatında 
Tüm Testlerde Başarılı
Müttefik Muharip Karşılıklı Çalışabilirlik (Coalition War-

rior Interoperability-CWIX) Tatbikatı-2016’ Polonya’nın 
Bydgoszcz kentinde icra edildi. Tatbikatın amacı; NATO ve 
Barış İçin Ortaklık (BİO) üyesi ülkelerin mevcut ve gelişti-
rilmekte olan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri'nin (KKBS), 
NATO harekât ortamında karşılıklı çalışabilirlik testlerini icra 
etmek ve alınacak sonuçlara göre gerekli iyileştirilmeleri 
yapabilmektir.

CWIX tatbikatına 2016 yılında 21 NATO üyesi ülkesinden 
ve dokuz gözlemci ülkeden olmak üzere toplam 900 kişi 
katıldı. Birlikte çalışabilirlik yeteneklerini test etmek üzere 
77 farklı senaryo üzerinde bilgi sistemleri ve haberleşme 
altyapıları ile ilgili 10,000 den fazla test durumu hazırlanıp 
tatbikat boyunca bu testler gerçekleştirildi.

Türkiye, tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesinde kullanılan 15 Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemi 
(KKBS) yeteneği ile katıldı.

Farklı güvenlik seviyesine sahip ağlar arasında gerçek za-
manlı geçiş imkânı sağlamak üzere geliştirilen 2180 Sanal 
Hava Boşluğu (SAHAB) sistemi 2015 yılında ilk kez CWIX 
Tatbikatı’na katıldı ve burada başarı ile tamamlanan test 
sürecinin ardından, bu yıl iki ana çalışma başlığında - Data 
Centric Security ve Cyber Focus Area farklı senaryo ve test 
içerikleri ile ikinci kez CWIX 2016 Tatbikatına katıldı.

Sanal Hava Boşluğu sistemi, gerçek zamanlı hizmet alan/
veren kuruluşlar için gündemde olan güvenlik tehditle-
rine karşı durmak ve onları ortadan kaldırmak amacıyla 
tasarlandı. Dış ağ (internet) ile kurum ağı (iç ağ) arasında 
konuşlandırılan sistem, kendi içinde IP tabanlı iletişim 

kullanmamakta ve böylece iki ağ arasında yüksek düzeyde 
güvenlik sağlayan bir “sanal hava boşluğu” (virtual air gap) 
sınırı oluşturmaktadır. Sistemin bu özelliği güvenlik düzeyi 
yüksek (kritik) görev yapan kurumsal ağlar için düşük 
güvenlik seviyesine sahip ağlara güvenli olarak bağlanma ko-
nusunda ihtiyaç duyulan güvenlik çözümünü sağlamaktadır.

SAHAB ürününün siber güvenlik anlamında yetenekle-
ri CWIX 2016 Tatbikatı’nda Cyber Focus Area çalışma 
grubunda gerçekleştirilen testlerle sınanmıştır. Bu testler 
kapsamında;

Cyber Focus Area grubunda Sızma testi, NCI ajansı tara-
fından siber senaryosunda kullanılmak üzere getirilen Brea-
king Point cihazı ile yapılan yük altında DDoS / Sync Flood 
testi, NCI ajansının kara iz bilgilerini ürettiği simülatör bilgi-
lerinin SAHAB sistemi üzerinden taşınması senaryosunda 
yer aldı; bunun yanı sıra Beyaz, Mavi ve Kırmızı takımların 
katıldığı iki gün boyunca devam eden siber senaryo dahilin-
de SAHAB ürünü de yer aldı. Cyber Focus Area grubunda 
gerçekleştirilen tüm testlerde ve senaryo sürecinde SAHAB 
ürünü başarılı oldu.

SAHAB ürününe yeni eklenen bir güvenlik özelliği olan 
‘XML Etiket Denetim’ özelliği CWIX 2016 Tatbikatı’nda 
Data Centric Architecture Focus Area ve Service Orien-
ted Architecture Focus Area çalışma gruplarında yapılan 
testlerle doğrulandı. NATO STANAG 4774 ve STANAG 
4778 dokümanlarında belirtilen XML etiketleme ve etiket 
denetimi uyumluluğu kapsamında Kanada, İngiltere, Çek 
Cumhuriyeti ve Almanya ile 14 farklı test gerçekleştirildi. 
Data Centric Architecture Focus Area ve Service Oriented 
Architecture Focus Area gruplarında gerçekleştirilen testle-
rin tamamı başarı ile sonuçlandı.



ASELSAN ve OTOKAR 
Arasında Sarp Silah Sistemleri 
Tedarik Sözleşmesi İmzalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı kapsamın-
da, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedari-

kine yönelik olarak, ASELSAN ile OTOKAR arasında 
sözleşme imzalandı.
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COPCAMS (Cognitive and Perceptive Cameras) 
projesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ARTEMIS prog-

ramında fonlanmayı başarmış ilk projesidir. 21 farklı 
ortaktan oluşan proje konsorsiyumunda, ASELSAN 
“Geniş Alan Gözetleme Uygulamaları” başlıklı teknik 
iş paketi yöneticisi olarak görev aldı, çalışmalar UGES 
Sektör Başkanlığı bünyesinde yürütüldü. COPCAMS 
projesi, Brüksel’de yapılan proje kapanış toplantısın-
da, Avrupa Komisyonu hakemlerince değerlendirile-
rek, başarıyla tamamlandı.

COPCAMS, mevcut sabit işlevli ve ham video akıla-
rını merkezi istasyonlara göndermeye dayalı kamera 

sistemleri yerine; video analizlerini kendi bünyesinde 
paralel işleme yöntemleri ile gerçek zamanlı yapabi-
len, sadece anlamlı bilgileri iletme kabiliyetine sahip 
ve işlevsellikleri dinamik olarak değiştirilebilen dağıtık 
akıllı kamera ağları ile güncellemeyi amaçlamaktadır.

ASELSAN’ın yöneticisi olduğu iş paketi altında ger-
çekleştirilen bu çalışmalar sonucunda, dağıtık mimari-
li, genişletilebilir, karmaşık video işleme algoritmaları 
paralelleştirilerek hızlandırılmış, dış etkenlere göre 
değişen işlevselliğe sahip, sabit ve hareketli plat-
formlarda kullanılacak akıllı gözetim sistemi iskeleti 
oluşturuldu.

Türkiye’nin İlk Artemis 
Projesi “Copcams” Başarı 
ile Tamamlandı

14
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Bu iskelet ile,
• Video analiz saha uygulaması

- Görsel anormal durum tespiti
- Çoklu kamera hedef sınıflandırma
- Hedef coğrafi konum tespiti
- Süper çözünürlük temelli görüntü 
iyileştirme

• Akıllı geniş alan gözetleme algoritma 
mimarisi ve saha uygulaması

Gerçekleştirilerek merkezi gözetim 
uygulamalarından bir adım önde bir 
yaklaşımın alt yapısı oluşturuldu. Bu alt 
yapı ile UGES bünyesindeki Güvenlik 
Projelerinin ve özellikle Kent Güvenliği 
kapsamındaki projelerin gelecekte yeni 
nesil akıllı uygulamalarına teknolojik 
katkı sağlandı.

Proje kapsamında, ASELSAN UGES Güvenlik Sistem çö-
zümlerinden olan Akıllı Kameralara artı değer katarak, ürün 
kabiliyetlerini arttıracak şekilde akustik sensörler entegre 
edilip, bu amaçla Akustik Vektör Sensör yapısı üzerine  
Ar-Ge çalışmaları yapılarak prototip geliştirildi. Bu sistem 
sayesinde yalnızca “Gören” değil “Duyan” gözetleme 

sistemleri elde edilerek durumsal farkındalık bilgisi otoma-
tik olarak çıkarılabilecektir.

Yeni nesil Akıllı Güvenlik Sistemleri geliştirilmesi bakımın-
dan COPCAMS projesi Türkiye’de bu alanda ilk defa yapılan 
çalışmaları başarı ile gerçekleştirdi.
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İçişleri Bakanlığı ile Video 
Konferans Sistemi Teminine 
Yönelik Sözleşmeler İmzalandı

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Veri-
Ses-Video Haberleşme Alımına ait bir sözleşme imzaladı. 

Sözleşme kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
İçişleri Bakanlığı ve 81 İl Valiliği arasında anlık video 
konferans görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 
sistem Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı 
merkez birimleri, 81 İl Valiliklerinde kurulacak ve çalışır 
hale getirilecektir.

Aynı amaca yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı ile Veri-Ses-Video Haberleşmesi Güvenlik 
Çözümü sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 
yukarıda bahsedilen video konferans sisteminin kriptolu 
ve güvenli haberleşmesi sağlanacak, tamamen ASELSAN 
ürünlerinden oluşan bir güvenli haberleşme altyapısı oluştu-
rulacaktır. 

Her iki proje ile İçişleri Bakanlığı merkezi lokasyonu ve ilgili 
Bakanlık lokasyonlarındaki Video Konferans görüşmeleri-
nin İçişleri Bakanlığı merkezine aktarılması, Cumhurbaş-
kanlığı ve Başbakanlık merkezlerine iletilmesi bu merkezler 

ile 81 il valisinin görüntülü olarak görüşmelerini sağlayan 
altyapı, uç nokta cihazları ve video konferans uygulaması ve 
ASELSAN Kripto cihazları ile güvenli erişim ve haberleşme 
işlevlerinin sağlanması işleri gerçekleştirilecektir.

HBT Sektör Başkanlığı bünyesinde yürütülecek projelerin 
kurulum işlemleri dahil 2017 yılı içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır.
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ASELSAN Araştırma Merkezi 
ASELSAN’ın 6. Ar-Ge 
Merkezi Oldu
ASELSAN Araştırma Merkezi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı. 
Böylece, Sektör Başkanlıkları bünyesinde yapılanmış mev-
cut beş Ar-Ge Merkezi’ne ilave olarak ASELSAN’ın altıncı 
Ar-Ge Merkezi oldu.

ASELSAN Araştırma Merkezi, kurulduğu 2014 yılından 
itibaren ASELSAN’ın faaliyet alanlarındaki teknolojik 
hâkimiyetini korumak ve daha da ileriye taşımak amacıyla 
orta-uzun vadede ihtiyaç duyulacağı öngörülen teknoloji 
alanlarına ait uygulamalı araştırma çalışmaları yürütmek-
tedir. Araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan özgün 
teknolojik kazanımların ASELSAN’ın mühendislik birimleri-

ne aktarımı ile geliştirilen teknolojilerin ürüne dönüşmeleri 
ve ticarileşmeleri sağlanacaktır. Hâlihazırda ASELSAN 
Araştırma Merkezi’nde, Sektör Başkanlıkları’nın ihtiyaçları 
doğrultusunda geleceğin kilit teknolojileri arasından belir-
lenen Veri Analitiği, Sıkıştırılmış Algılama, Derin Öğrenme, 
Sinyal ve Görüntü İşleme, Tıbbi Görüntüleme ve Biyotekno-
loji faaliyet alanlarında araştırma projeleri yürütülmektedir.

Ar-Ge merkezi belgesi ile ASELSAN Araştırma Merkezi, 
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kurumlar vergisi indirimi, gelir 
vergisi stopajı teşviği, SGK primi teşviği ve damga vergisi 
istisnasından faydalanabilecektir.



ASELSAN İHTAR Hava 
Savunma Sistemi ile Future 
Security 2016 Konferansı’nda
Aselsan Berlin, Almanya’da gerçekleştirilen “Future 

Security” konferansına “Emerging Threat; Low Slow 
and Small UAVs & How to Defeat Them at Rural Are-
as” makalesiyle katıldı. Makale, ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı'nda görev yapan Cansu Bender tarafından 
sunuldu. İnsansız Hava Araçlarının Tespiti ve Engellen-
mesi oturumunda sunum yapıldı. Sunumda, Mini/mikro 
İHA tehditleri ve tespit zorluklarına dikkat çekilmiş olup, 
ASELSAN tarafından mini/mikro İHA tehditlerine karşı 
geliştirilen İHTAR Hava Savunma sisteminin tanıtımı 
yapıldı.

Bu yıl 11.’si düzenlenen Future Security 2016 konferansı, 
emniyet ve güvenlik konularında çalışanları bir araya 
getiren köklü ve prestijli bir konferanstır. Son yıllarda gü-
venlik araştırmalarını geniş yelpazede ele alan konferans, 
bu yıl emniyet ve güvenlik için algılayıcılar ve algılama 
ağları konularına özellikle odaklandı. Kritik tesislerin 
hava saldırılarına karşı korunması, sınır güvenliği, kritik 
altyapıların korunması, Endüstri 4.0 için emniyet ve gü-
venlik gibi oturumların yanında, otonom sürüş güvenliği 

ve havaalanı güvenliği konularında özel oturumlar da 
gerçekleştirildi. Konferansta kendi alanında uzman çok 
sayıda katılımcı 15 oturum halinde 87 teknik makale 
sundu.
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ASELSAN-HAVELSAN 
Sinerji Toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın şirketleri 
olan ASELSAN ve HAVELSAN, iş birliği ortamının 

geliştirilmesi ve gelecekteki projelerde yeteneklerinden 
azami faydalanılması için planlanan sinerji toplantılarının 
üçüncüsünü gerçekleştirdi. ASELSAN Gölbaşı yerleşke-
sinde gerçekleşen toplantı öncesinde HAVELSAN heyeti 

ile Radar ve Elektronik Harp ürünlerinin yer aldığı hol-
lerde bir gezi tertip edildi. ASELSAN Genel Müdürü Faik 
Eken ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay 
başkanlığındaki ekipler, kurumlar arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesi alanında görüş alışverişinde bulundu. 



Deniz Haberleşme Sistemleri 
ile Pakistan’a İlk İhracatımız
Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak olan bir adet Yakıt Tankeri Gemisi projesi 

kapsamındaki, Muhabere Anahtarlama Sistemi’ne yönelik fabrika kabul testleri, başarı ile tamamlandı. 
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Uluslararası Bilgi Güvenliği
ve Kriptoloji Konferansı

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 
9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji 
Konferansı, ODTÜ'de gerçekleştirildi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Genelkurmay      
Başkanlığı, MEBS ve Siber Savunma Komutanı        

Tuğgeneral Mesut Bedri Usta, ODTÜ Rektörü Prof. Dr.   
Mustafa Verşan Kök, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Uslan ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Dr. Murat Üçüncü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda 
yetkili katılımcılar arasında yer aldı. 

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 
Türkiye'nin, siber güvenlik alanında saldıran ve saldırıya 
uğrayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirt-
ti. Ahmet Hamdi Atalay, günümüzde gündelik hayatta 
kullanılan cihazların internete bağlı hale geldiğini, birbiriyle 
iletişim halindeki cihaz sayısının da her geçen gün arttığını 
söyledi. Atalay, 2020'ye kadar 50 milyarı bulan bir iletişim 
ağı oluşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, milli olarak geliş-
tirilmesi gereken çözümlerin başında bilgi güvenliği ve 
kriptoloji alanındaki ürünlerin geldiğini söyledi. Bu alanda 
yetişmiş personel ihtiyacının devam ettiğini belirten Eken,

"Buna karşın savunma sanayisindeki diğer konularda nasıl 
sabırla ilerlediysek bu alanda da aynı şekilde hareket etme-
liyiz. Birlikte iş birliği ve güç birliği yaparak milli çözümler 
geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da yaptıkları 
konuşmalarda üniversitelerin siber güvenlik alanında yürüt-
tüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Dokuzuncu Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konfe-
ransı (ISCTurkey 2016), ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
yapıldı. ISCTurkey 2016 Konferansının ana teması “Siber 
Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti” olarak belirlendi. Konfe-
ransta Nesnelerin İnternetinde Siber Güvenlik, Nesnelerin 
İnterneti Regülasyonu, Nesnelerin İnternetinde Yerli Çö-
zümler ve benzeri konular ele alındı, çağrılı konuşmacılar, 
akademik bildirilerin sunulduğu oturumlar ve eğitimler 
düzenlendi. 

Milli Çözümler Geliştirmeliyiz



Modüler Güvenlik Sistemleri 
Yeni Eklenen Alt Sistemler 
ile Üs Bölgelerinde Başarıyla 
Kullanılıyor
UGES Sektör Başkanlığı Güvenlik Sistemleri ekipleri 

tarafından; Entegre Güvenlik Sistemleri yaklaşımı 
kapsamında geliştirilen ve üs bölgelerinde kurulan      
Modüler Güvenlik Sistemleri başarıyla görev yapıyor.

Modüler Güvenlik Sistemleri'nde ASELSAN ürünü olan 
çok sayıda alt sistem, yine ASELSAN ürünü Güvenlik 
Yönetim Yazılımı olan SECANS koordinesinde çalışıyor.

2012 yılından beri başarıyla kullanılan sistemler, son dö-
nemde Elektronik Harp Karıştırma Sistemi GERGEDAN 
ve gözetleme alanını genişletmek için çok rotorlu İHA 
sistemleri ile de takviye ediliyor.
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SECANS - Güvenlik Yönetim Yazılımı



SECANS Güvenlik Yönetim Yazılımı koordinesinde       
GERGEDAN RF Karıştırıcı Sistemi; sistemde bulunan 
ACAR Kara Gözetleme Radarı,  ASELSAN Termal 
Kameraları ve 12,7mm silah sistemi ASELSAN SARP’a 
entegre edilerek, İHA Tehditlerine Karşı Güvenlik Sistemi 
geliştirildi.

Sistem geçtiğimiz aylarda üs bölgelerinde oluşan İHA 
tehditlerine karşı etkin olarak kullanılmaya başlandı. 

Sistemin karıştırma etkinliğini artırmak amacıyla, UGES 
ve REHİS Sektör Başkanlığı ekipleri gelişmiş teknikler 
üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. 

MGÜB Projesi kapsamında geliştirilen kabiliyetler, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne iç güvenlik ve sınır bölgelerinde terö-
rist ile mücadelede büyük katkı sağlamaktadır.   

Modüler Güvenlik Sistemlerimizde; kullanıcının sahadaki 
su ihtiyacına destek olmak üzere “Kar Eritme” makinası 
(KARLA), özgün olarak tasarlanıp üretilmektedir.

Ayrıca sistemlerin enerji ihtiyacı için ASPİLSAN Enerji 
Depolama Sistemi ile güneş ve rüzgar enerjisi kullanan 
ASELSAN RÜZGÜN Hibrit Enerji Destek Sisteminin 
eklenmesi hazırlığı da sürmektedir.

Kar Eritme Sistemi (KARLA) Enerji Depolama Sistemi

ASELSAN Güneş ve Rüzgar Enerjisi Hibrit Sistemi (RÜZGÜN)
Ulusal basında yer alan TSK Komuta Heyetinin ASELSAN 
Modüler Güvenlik Sistemi Üs Bölgesi ziyareti

İHA Tehditlerine Karşı Güvenlik Sistemi
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ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon 
Sistemleri Sektör Başkanlığı’nın, yeni nesil güvenlik 

sistemleri geliştirme çalışmaları kapsamında bir süredir 
üzerinde çalışmakta olduğu Fiber Optik Algılayıcı İhlal 
Tespit Sistemi ASELSAN MIDAS (Multipurpose Intelligent 
Distibuted Acoustic Sensor), ilk gösterimini Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü heyetlerine 
yaparak tam not aldı.

Binlerce kilometrelik petrol ve doğal gaz boru hattına ev 
sahipliği yapan ülkemizde, boru hatları ve hatlar üzerindeki 
tesislerin güvenliği büyük önem arz ediyor. MIDAS’ın çalış-
ma prensibi fiber optik kabloların içinde gözlenen optik sa-
çılımların algılanmasına dayanıyor. Fiber optik kablo içinde 
ilerleyen ışık, kablonun fiziksel yapısından kaynaklanan 
optik saçılımlar yaratıyor. Toprak üstündeki insan ve araç 
faaliyetleri mekanik dalgalar yaratır ve bu mekanik dalgalar 
kablo ile etkileşime girerek kablo içerisindeki saçılımların 
yapısını değiştiriyor. Saçılımlardaki değişimler ölçülerek 
fiber optik kablonun çevresinde mekanik dalgalara sebep 
olan kaynaklar tespit ve teşhis edilebiliyor. MIDAS’ın tespit 
ettiği olay tipleri:
• İnsan hareketi,
• İnsan tarafından kazma ile yapılan kazı faaliyeti,
• Araç hareketi,
• Araçla kazı faaliyeti olarak sıralanabilir.
MIDAS kullanılarak, ülkemizin en önemli değerlerinden 
olan ve kritik öneme sahip BOTAŞ Petrol ve Doğal Gaz 
Boru Hatlarının güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması 
öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Petrol ve doğal gaz 

boru hatları 
güvenliği, sınır 
hattı güvenliği, 
demiryolu hattı 
güvenliği vb. 
uzun hatlar boyunca 
etkili bir güvenlik çözümü 
olarak MIDAS, aynı zamanda kritik 
tesislerin güvenliğinin sağlanmasında da 
kullanım kolaylığı ve düşük maliyet avantajlarıyla etkin bir 
güvenlik sistemidir.

MIDAS sistemi mevcut durumda, standart fiber-optik 
kablo kullanarak, 50km hat uzunluğunda, 10m’den düşük 
çözünürlükle algılama yapabilecek sistem geliştirme 
hedefleniyor. 

MIDAS’ın geliştirme faaliyetlerinde, yerli kaynaklarımız en 
üst seviyede kullanılarak, ve kazanılan bilgi birikiminin sür-
dürülebilir bir şekilde artarak devam etmesi için, Bilkent 
Üniversitesi, NANOTAM Araştırma Merkezi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapılmıştır. Sanayi-Üniver-
site iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olan MIDAS, 
tamamen milli imkanlarla geliştirildi.

Sistemin tüm yazılım ve donanım birimleri Türk mühen-
disleri tarafından tasarlandı. MIDAS, ASELSAN’ın 40 yılı 
aşkın tecrübesi ile teknolojik alt yapısının en son ürünü 
olarak yenilikçi güvenlik çözümleri arasında kendine ön 
sıralarda yer bulmaktadır.

Yeni Nesil Güvenlik 
Çözümlerinde MIDAS 
Fark Yarattı
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STC-8250A Sayısal 
Takograf Cihazı Gerekli 
Sertifikaları Aldı
Avrupa Birliği (AB) normlarıyla uyumlu, sürücü faaliyet-

leri ile ilgili hız bilgilerini ve belirli aralıklardaki (günlük, 
haftalık, aylık vb) araç kullanma zamanlarını, ihlalleri, cihaz 
kurcalama ve kurcalamaya yönelik girişimleri otomatik ola-
rak güvenli bir şekilde kaydeden, kayıtları en az bir yıl sakla-
yan ve değiştirilmesine izin vermeyen, istenmesi durumun-
da kayıtların aktarılmasına ve incelenmesine, dolayısı ile 
de ihlal durumlarının tespit edilmesine yarayan üst seviye 
kripto güvenliğine (ortak kriterler EAL4+ veya ITSEC3 High 
seviyesinde) sahip bir araç kayıt cihazı geliştirildi. Geliştiri-
len STC-8250A, yurt dışında yapılan testler neticesinde;
• Fonksiyonellik Sertifikasını,
• Ortak Kriterler EAL4+Kripto Güvenliği Sertifikasını

• European Commission (EC) Joint Research Center 
(JRC)’den Birlikte Çalışabilirlik Sertifikasını aldı.

28 AB ülkesini kapsayan 51 AETR ülkesindeki araçlarda, 
sayısal takograf cihazı kullanılıyor. AB Regülâsyonu gerek-
sinimlerini karşılayan cihaz, dünyada üç AB ülkesinde sa-
dece üç firma tarafından üretilebiliyor. AB Ortak Araştırma 
Merkezi (JRC)’deki Birlikte Çalışabilirlik Testlerini (IOT) ilk 
başvurusunda başarılı bir şekilde geçerek sertifikalandı-
ran STC-8250A cihazı ile ASELSAN, dolayısı ile de Türkiye, 
dünyada dördüncü üretici ve tedarikçi oldu.

Ref. Ares(2016)6518655 - 21/11/2016



EDOK Komutanı 
Korkut Sistemlerini 
Sahada İnceledi
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EDOK Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Hava 
Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay 

Ümit KIYAK ile beraberlerindeki heyet, KORKUT Sistem-
leri ile ilgili çalışmaları Konya-Karapınar Atış Alanında 
inceledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatı gerçekleştirilen 
KORKUT Sistemleri, faaliyet sırasında hedef uçağa karşı 
başarılı atışlar gerçekleştirdi. Atışlar, ASELSAN’ın vermiş 
olduğu kullanıcı eğitimini başarıyla tamamlamış olan 
Hava Savunma Okulu personeli tarafından yapıldı.
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ASELSAN ve FNSS Arasında 
İmzalanan Silah Taşıyıcı Araç
Komuta Kontrol ve Haberleşme 
Sistemleri Tedarik Sözleşmesi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında; 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın FNSS ile sözleşme 
imzaladığı Silah Taşıyıcı Araç Projesinde, Komuta Kontrol 
ve Haberleşme Sistemi tedariğine yönelik olarak ASELSAN 
ile FNSS sözleşme imzaladı.

FNSS ile imzalanan sözleşme ile 260 adet araç Komuta 
Kontrol ve Haberleşme Sistemleri ile donatılacaktır. Tesli-
matlar 2017-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

Bu proje ile ASELSAN'ın Tabur ve altı unsurlar için sunmak-
ta olduğu ASELSAN Muharebe Yönetimi Sistemi (BATUR) 
çözümü yaygın olarak kullanılmaya devam edecektir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde ihale çalışmaları 
devam eden ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi, Özel Maksatlı 
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi, vb. projelerde de 
kullanılacak olan BATUR, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 
öngörüleri doğrultusunda Ağ Destekli Yetenek yaklaşımına 
uygun olarak muharip birliklerin komuta kontrol ve bilgi 
sistemi ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem olarak görev 
yapacaktır.
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Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği 
Günlerinin (ICDDA) üçüncüsü ATO Congresium 

Ankara'da, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde 
ve OSSA (Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi)        
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ICDDA; askeri ve sivil amaçlı havacılık, savunma ve uzay 
alanlarında çalışan ana sanayi ve yan sanayi firmala-
rına yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş 
ortaklıkları kurmak için ikili iş görüşmeleri platformunu, 
konferansları ve endüstriyel ziyaretleri kapsamaktadır. 
Faaliyet kapsamında Boeing, Airbus, Leonardo (Finnme-
canica) ve Sikorsky gibi yabancı ana sanayi firmalarının 
yanı sıra ASELSAN, TAI, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, 
OTOKAR gibi yerli ana sanayi firmaları ile yerli yan sanayi 
firmalarının ortak bir platformda bir araya gelmesi sağ-
lanmaktadır.

Etkinliğe altın sponsor olarak katılan ASELSAN ile 
görüşmek için yerli ve yabancı 50’nin üzerinde firma 
toplantı talebinde bulundu. Bu görüşmeler ile halihazırda 
çalışılan firmalar ile iş birliği artırma yöntemleri üzerinde 
konuşularak ASELSAN Tedarikçi Portföyünde olmayan 
savunma sanayi firmaları ile de potansiyel çalışma alan-

Savunma Sanayi “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri”nde 
bir araya geldi.

Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İş Birliği Günleri

ları değerlendirildi. Etkinlikte ASELSAN adına iki sunum 
gerçekleştirildi. UGES Sektör Başkanlığı'ndan Ünal Koyaz 
“Homeland Security Systems and Technologies” ve Merkezi 
Tedarik Direktörlüğü Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat 
Aslan “Supply Chain Management Policy of ASELSAN” 
konularında sunuş yapıldı.

Etkinlik savunma sanayinin hemen hemen her paydaşını 
bir araya getirmesi ve ortak bir platformda buluşturması 
açısından oldukça faydalı geçti.
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NATO Balistik Füze Savunma 
Projesinde Görev Alacak

NATO’nun Balistik Füze Savunma (BFS) kabiliyetlerini 
artırmak amacıyla, NCIA (NATO Communications and 

Information Agency) ile LEIDOS firması arasında imzalanmış 
olan BFS Sistem Mühendisliği ve Entegrasyon (SE&I) pro-
jesinde, sistem mühendisliği faaliyetlerine destek verilmesi 
amacıyla ASELSAN ile LEIDOS firması arasında imzalanan 
sözleşme yürürlüğe girdi.

Proje kapsamında, LEIDOS firması ana yükleniciliğinde         
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, 
Fransa, Hollanda, İtalya, Kanada ve Türkiye’den toplam on 
firmanın katılımıyla oluşan entegre proje takımı; NATO BFS 
yeteneğinin geliştirilmesi faaliyetlerini yürütecektir. Projede, 
Balistik Füze Savunma yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla 
NATO Komuta Kontrol ve Haberleşme (C3) mimari alterna-
tiflerinin ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, NATO 
BFS mimarisinin sadeleştirilmesi ve idamesinin sağlanması 
hedeflenmektedir. LEIDOS Takımı, NATO C3 sistemlerinin 
NATO ve üye ülke silah ve sensörleri ile arayüzlerinin tasarı-
mına, geliştirilmesine ve testine de destek verecektir. Ayrıca, 
Lahey/Hollanda’da kurulu olan NATO BMD Entegrasyon ve 
Test Merkezinde devam eden operasyonlardan, merkezin ve 
içerisinde kullanılan prototip sistemlerin periyodik güncelle-
melerinden de sorumlu olacaktır.

ASELSAN, imzalanan sözleşme kapsamında 21 ay süre-
since LEIDOS takımının, Lahey/Hollanda’da konuşlu NCIA 

tesislerinde gerçekleştireceği faaliyetlere katkı sağlayacak-
tır. Bu çalışma, ASELSAN’ın Balistik Füze Savunma sistem 
mühendisliği, test ve entegrasyon alanlarındaki tecrübeleri-
nin; NATO BFS faaliyetleri kapsamında kullanılması, gelişti-
rilecek sistemlerin NATO ile uyumluluğunun sağlanması ve 
Balistik Füze Savunma Sistemleri hakkında bilgi düzeyinin 
arttırılması açısından önem taşımaktadır.

Committed to NATO's Success



Milli Demiryolu 
Teknolojileri

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen InnoTrans 
2016 Uluslararası Ulaşım Teknolojileri fuarına katılan 

ASELSAN, Çekiş Sistemleri, Tren Kontrol ve Yönetim Sis-
temleri ve Tesis Güvenlik Sistemlerini sergiledi. ASELSAN, 
60 ülkeden üç bin şirketin katıldığı fuarda pek çok ülkenin 
Ulaştırma Bakanlıkları, hükümet kurumları ve üst düzey 
firma yöneticileri ile bir araya geldi.

Uluslararası Pazarda İlk Kez 
Sergilendi
ASELSAN’ın metro, tramvay, yüksek hızlı tren, bölgesel tren, 
lokomotif gibi raylı ulaşım araçları kritik elektrik-elektronik 
bileşenleri, enerji depolama sistemleri ile demiryolu sinya-
lizasyon ve kontrol sistemleri alanında ileri ve özgün tekno-
lojiye sahip ürünleri uluslararası pazarda ilk defa görücüye 
çıktığı Innotrans fuarında yoğun ilgi gördü. Ankara Metrosu 
ve Durmazlar İpekböceği Araçları ASELSAN Sistemleri 
ile çalıştı.

ASELSAN, milli olarak geliştirilmesi stratejik öneme sahip olan Raylı 
Ulaşım Teknolojileri alanında kullanılacak cihaz ve sistemler geliştiriyor.
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Ankara Metrosu ve Durmazlar İpekböceği Araçları 
ASELSAN Sistemleri ile Çalışıyor

Askeri alanda kazandığı teknolojileri Türkiye’nin ihtiyacı olan 
diğer sektörler için de kullanan ASELSAN, Ankara Metrosu 
için modernizasyon çalışmaları yapıyor. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında, üçlü metro
seti üzerine ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler en-
tegre edilerek, araç gövdesi ve tekerlekleri dışında tamamen
ASELSAN tarafından araçların kullanım ömrünün 20 yıl
daha uzatılması planlanmaktadır.

DURMAZLAR tarafından üretilen ilk yerli tramvay aracı 
İpekböceği’nin çekiş sistemleri, iki firma arasında gerçek-

leştirilen iş birliği ile ASELSAN tarafından yerlileştiriliyor. Bu 
sayede araçlardaki yerli katkı oranı %85’in üzerine çıkar-
tılarak, milli ve yerli metro, bölgesel tren, yüksek hızlı tren 
ve lokomotifler için de kullanılacak kritik sistemlerde yurt 
dışına bağımlılık sona ermektedir.

ASELSAN, Raylı Ulaşım Teknolojileri alanında kritik bile-
şenlerden olan ve yerlileştirme ihtiyacı duyulan Çekiş (Cer) 
Kontrol Sistemi, Tren Kontrol ve Yönetim Sistemleri, Sinya-
lizasyon Sistemleri alanında faaliyetlerine devam etmektedir.
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Reaktif Karıştırma 
Sistemlerimiz 
TSK Envanterine Giriyor
2007 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan Radyo Frekans Aktif/Pasif Köreltme/Karıştırma Sistemi 
(MİLKAR-5A3) Prototip Tedariki Sözleşmesi kapsamında geliştirilen ilk Reaktif Araç Tipi Köreltme/Karıştırma Sistemi-
miz (MİLKAR-5A3) 2010 tarihinde TSK’ya teslim edilmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile bu ürünün seri üretimine 
yönelik olarak 2013 yılı içerisinde imzalanan sözleşme kapsamında geliştirildi. Üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma 
Sistemleri (MİLKAR-5A5) Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araca entegre edildi. Sistemlere ilişkin kabul muayene 
ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.



Aktif karıştırma yeteneğinin yanı sıra Reaktif karış-
tırma algoritması sayesinde tehdit sinyallerini 
alıcı birim ile tespit ederek sistem çıkış 
gücünün büyük kısmını doğrudan bu 
frekans(lar)a yönlendirerek çok daha 
yüksek etkinlik mesafelerine ulaşabilen 
sistem, TSK envanterinde yer alan diğer 
tüm karıştırma sistemlerinden üstün 
özelliklere sahiptir. Bir Aktif Karıştırma 
Sistemi’nin, bir Reaktif Karıştırma 
Sistemi ile aynı etkinlik değerini elde 
edebilmesi için yaklaşık 1000 kat daha 
fazla RF güç yayması gerekmektedir.

MİLKAR-5A5 Aktif/Pasif Konvoy 
Koruma Sistemi, TSK envanterindeki 
ilk ve tek Reaktif Karıştırma/Köreltme 
Sistemi olmakla birlikte, dünya çapında 
da sayılı sistemlerden biri olma özelliği 
taşımaktadır. Literatürde, bu sistemin 
ulaştığı bu denli kısa sürelerde “tespit” 
işlevini tamamlayan diğer bir sisteme 
rastlanmadı.

Sistemde tespit edilen frekansların 
konum ilişkili kaydı ve “Görev Sonrası 
Analiz” imkanı yeteneği bulunmakta-
dır. “Tespit” fazlarında konum ilişkili 
kaydı alınan aktif frekansların görev 
ertesi incelenmesi ile istihbarat bilgi-
sine de ulaşılmaktadır.
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Yeni Tip Denizaltı ED 
Sistemi Kabul Testlerini 
Başarıyla Tamamladı

ASELSAN Denizaltı EH 
Sistemleri İhracatı Tam Yol 
Devam Ediyor

Denizaltı filomuzda görev yapmak üzere inşasına 
devam edilen Yeni Tip Denizaltı (Tip-214 AIP) 

platformu için ASELSAN tarafından geliştirilen 
Denizaltı Elektronik Harp (EH) Sistemleri'nin ilki, 
fabrika kabul testlerini hatasız olarak tamamladı.

Ana Yüklenici Alman ThyssenKrupp Marine 
Systems kabul heyeti ile yapılan testlerde; toplam 
310 adet test maddesi hatasız olarak tamamlana-
rak, sistemimiz ve proje ekibimiz büyük övgü aldı.

2012 yılında Alman ThyssenKrupp Marine Systems 
ile imzalanan sözleşme kapsamında, altı adet deni-
zaltı için EH Sistemleri sağlayıcısı REHİS olarak be-
lirlendi ve proje kapsamında Tip 214 olarak bilinen 
(AIP Air Independent Propulsion) denizaltılarımız 
için İkinci Nesil Denizaltı EH Sistemleri geliştirildi.

ASELSAN tarafından Denizaltı Platformları 
için geliştirilen Elektronik Harp Sistemlerine 

bir yenisi daha eklendi. AIRBUS DS OPTRO-
NICS GmbH ile imzalanan sözleşme kapsamın-
da kısa sürede tasarlanıp, üretilen ve tasarım 
doğrulaması yapılan Denizaltı DGPS Anten ve 
Sinyal Dağıtım Birimlerinin fabrika kabulleri 
başarıyla tamamlandı. Bahsedilen üç set De-
nizaltı DGPS Anteni ve Sinyal Dağıtımı Birimi, 
AIRBUS DS OPTRONICS GmbH tarafından 
üretilen Periskoplara entegre edilerek, Güney 
Kore Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek.
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Mikrodalga Modüllerimiz 
KIBO Modülü ile Uzayda
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 

ile Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Uzay Politikası Bakanlığı arasında 2010 yılında 
‘‘Uzay ve Havacılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı’’ 

imzalandı. Söz konusu anlaşma ile ülkemize Uluslararası 
Uzay İstasyonu'nda yer alan Japonya’ya ait KIBO modülün-
de “uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin 
uzay dayanım deneyleri ve biyolojik deneyler yapma” olana-
ğı sağlandı. Bu kapsamda, REHİS Mikrodalga Ürünler Grup 
Başkanlığı tarafından tasarlanmış olan “Kabant Katı Hal 
Yükselteç-SSPA” ile REHİS Mühendislik Grup Başkanlığı 
tarafından tasarlanan “X bant Düşük Gürültülü Yükselteç-
LNA” modülleri test malzemesi olarak seçildi.

Deney malzemesinin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 
teslimine yönelik çalışmalar Japonya Havacılık ve Uzay 
Keşif Ajansı (JAXA), UDHB ve ASELSAN tarafından ortak 
olarak yürütüldü. Test malzemeleri, ASELSAN ve UDHB 
yetkilileri tarafından JAXA yetkililerine teslim edildi.

Test malzemesinin tesliminin ardından, fiziksel ölçümleri ve 
ISS’te takılacağı yere göre yerleşim testleri yapılmış ardın-
dan ISS’e gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.



%100 Milli Güç Birliği
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ASELSAN ve TEMSA ortak üretimi,
yüzde 100 milli, ilk elektrikli 
otobüs Avenue EV “yola çıktı”

İki kuruluş, Türk otomotiv sanayiinde yüzde 100 yerli, 
ilk elektrikli otobüs olan Avenue EV’i geliştirdi. Çevreci 

ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Avenue EV; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Sabancı Holding 
CEO’su Zafer Kurtul, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 

Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş, ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Murat 

Üçüncü, Sabancı Holding Sanayi Grup 
Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, 

TEMSA Genel Müdürü Dinçer 
Çelik, ASELSAN Genel Müdürü 

Faik Eken ve ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı Yavuz Suat 

Bengür’ün katılımıyla 
tanıtıldı.

Sekiz dakikada tam şarj
Global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açı-
sıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir 
bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Sekiz dakikada 
tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde, duraklar-
da kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunuyor. Elektrikli 
çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci 
otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı 
ve son teknolojiyle donatıldı. Klima sistemleri ile yolcu 
kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat 
imkânının yanı sıra, araç içi internet ve veri bağlantısı op-
siyonu da sunuyor. Avenue EV; 35 oturan, 52 ayakta ve bir 
tekerlekli sandalyeli yolcu alabiliyor. Geniş iç hacme sahip 
Avenue EV, ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek verimli, hafif ve 
yüzde 100 yerli elektrikli çekiş sistemi sayesinde uzun süre 
bakım gerektirmeden yüksek verimle hizmet verebiliyor. 
Araç, tek şarjla 50-70 km gidebiliyor.

TEMSA, gurur kaynağımız
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul basın toplantısında 
şunları söyledi: 

“Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi ve konforlu 
TEMSA marka araçların, 66 farklı ülkeye ihraç edilmesin-
den büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'de yerleşik 243 Ar-Ge 
merkezi içerisinde en iyi uygulama örnekleri arasında yer 
alan TEMSA Otobüs Ar-Ge merkezi, Sabancı Topluluğu 
için büyük bir gurur kaynağıdır. Sabancı Topluluğu olarak, 
inovasyon ve  Ar-Ge bizim çok önem verdiğimiz iki konu.                                                                                                                                
Faaliyet gösterdiğimiz her alanda ülkemize, çevremize, iş 
ortaklarımıza ve çalışanlarımıza değer katmak en büyük ön-
celiğimizdir. Bu anlayışla, bizimle aynı yaklaşıma sahip tüm 
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ASELSAN Türkiye’de 
yapılamayanı yapıyor
ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ise şunları dile getirdi:

“ASELSAN olarak 41 yıl önce kurulduğumuz günden beri hep 
Türkiye'de yapılamayanı yapmaya odaklanıyoruz. 2015 yılında 
TEMSA ve ASELSAN ekiplerimiz, TÜBİTAK TEYDEB desteği 
de alarak başlattıkları proje ile belediyelerin şehir içi toplu 
taşıma ihtiyacını karşılayabilecek özgün bir otobüs geliştirdi. 
ASELSAN olarak; elektrik motorunu, motor sürücü birimini, 
araç kontrol birimini, sürücü gösterge panelini, güç kontrol 
birimlerini, araç batarya yönetim sistemini özgün olarak 
10’dan fazla sayıda yerli alt yüklenicimiz ile tasarladık ve yerli 
üretme imkânı kazandık. Geliştirilen otobüste, yeni bir teknik 
olan bataryaların hızlı şarj imkânı bulunmakta ve bu sayede 
otobüsler rotalarında belirlenecek duraklarında çok kısa 
sürede tam şarjlı hale gelebilmektedir. Bu proje; Türkiye’nin 
kendi elektrikli araçlarını, otobüslerini, otomobillerini gelişti-
rebileceğini göstermesi açısından çok önemli bir örnek teşkil 
etmektedir.”

TEMSA’nın ihracat oranını 
yüzde 80’e çıkartmak için 
çalışıyoruz

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıka-
miloğlu, sanayi grubu olarak global şirketlerle rekabet 
içerisinde olduklarını aktarırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Endonezya’dan Amerika’ya ürünlerimizi müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Bunu milli bir görev ve sorumluluk bilinciyle 
yapıyoruz. Çünkü biz, Türkiye’ye inanıyor ve güveniyoruz. 

Kendimizi Türkiye’nin Sabancı’sı 
olarak adlandırıyoruz. Türkiye’nin 

rekabetçiliğinin de ancak katma 
değerli üretimle mümkün 

olduğunu biliyor ve bunun 
için çalışıyoruz. Her yıl 
400 milyon USD yatırım 
yapıyoruz. Tamamen Türk 
mühendislerinin eseri 
olan ürünümüzü de müş-
terilerimize sunmaktan 
büyük gurur duyuyoruz. 

şirketlerle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İşte TEMSA 
ve ASELSAN’ın ortak çalışması ile geliştirilen yüzde 100 yerli 
Avenue EV modern şehirlere yakışan, ileri teknoloji ürünü, 
temiz ve sessiz bir şehir içi toplu taşıma çözümüdür. Türk 
mühendislerince geliştirilen bu otobüs; yüksek verimli, hafif 
ve yüzde 100 yerli çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Bu başarılı 
iş birliği bize büyük gurur veriyor.”

Umuyoruz ki, bu ürünümüz de global pazarlarda kendine yer 
bulacak ve TEMSA’nın bayrağını daha da yukarıya taşıyacak. 
Önümüzdeki dönemde, TEMSA’nın bugün yüzde 50’lerde 
olan ihracat oranını yüzde 80’lere çıkartmak için canla başla 
çalışıyoruz. Bunu da, bugün lansmanını yaptığımız ürünler 
gibi katma değerli ürünlerle başaracağız.”

ASELSAN ve TEMSA iş birliği 
yeni bir dönemin başlangıcını 
müjdeliyor
“Yüzde yüz yerli ilk elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiren ve 
Türk otomotiv sanayiinde yeni bir dönemin de başlangıcını 
müjdeleyen bir şirketin genel müdürü olmaktan büyük bir 
mutluluk ve gurur duyuyorum” açıklaması ile konuşma-
sına başlayan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Yük-
sek performanslı ve yeni nesil Avenue EV’i Türk Savunma 
Sanayisi'nin lider kuruluşu ASELSAN ile birlikte geliştirdik. 
İki lider kuruluş, bu süreç içerisinde büyük bir uyum içinde 
çalıştı. Bu iş birliğimiz sadece elektrikli otobüs üretimi boyu-
tunda da kalmayacak ve sürdürülebilir bir dünya için, çevreye 
duyarlı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Çelik, 
Avenue EV’in öne çıkan özellikleri hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu.

Avenue EV şehirlere yeni bir 
soluk getirecek
Dinçer Çelik, ürünün özellikleriyle ilgili şunları söyledi:

“Şehirler giderek daha kalabalıklaşırken, ulaşım ihtiyaçları 
artarken, daha çevreci ulaşım araçları da önem kazanıyor. 



38

Daha temiz bir dünya için yenilikçi ve çevreci ürünlerimizi 
hız kesmeden devreye alıyoruz. Bugün sizlere tanıttığımız 
Avenue EV de, ASELSAN ile ortak geliştirdiğimiz yüksek per-
formanslı, verimli ve çevre dostu bir elektrikli otobüs. Yüzde 
yüz yerli teknolojiyle üretilmiş Avenue EV’i farklılaştıran en 
önemli özellik sadece sekiz dakika gibi bir sürede şarj olup, 
uzun menzil yol alabilmesi. Yalın tasarımı ve düşük bakım 
gereksinimi ile tüm yol koşullarında üstün performans 
gösterebiliyor. Daha geniş iç hacmiyle daha fazla yolcu 
alabilen, sessiz, konforlu ve verimli bir otobüs. Şehirlere 
yeni bir soluk getirecek, hem gürültü, hem çevre kirliliğini 
azaltmaya katkıda bulunacak bir ürünü sizlere duyurmaktan 
gurur duyuyorum.”

ASELSAN proje kapsamında 
yerli elektrikli çekiş sistemi 
geliştirdi
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım Güvenlik 
Enerji Trafik Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sek-
tör Başkanı Y. Suat Bengür, lansmana katılan davetlilere 
ASELSAN tarafından geliştirilen yerli elektrikli çekiş sis-
temini oluşturan Çok Fazlı Motor ve Motor Sürücü, Araç 
Kontrol Bilgisayarı, Yüksek Güç Dağıtım Birimi ve DC/DC 
Çevirici birimlerini tanıttı. Bengür, TEMSA ile birlikte yürü-
tülen projede, yakalanan uyumdan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ASELSAN çekiş sistemlerinin kullanılacağı 
başka projelerde de birlikte çalışmayı planladıklarını 
belirtti.
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Pakistan Denizaltıları 
REHİS Elektronik Harp 
Sistemleri ile Modernize 
Oluyor

Pakistan/Karachi’de gerçekleştirilen IDEAS 2016 
Savunma Fuarı’nda Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mustafa Murat Şeker ve Genel Müdür Yardımcımız 
Yavuz Bayız’ın katılımlarıyla düzenlenen imza töre-
ninde Pakistan Deniz Kuvvetleri temsilcileri de hazır 
bulundu.

Sözleşme kapsamında Fransız yapımı AGOSTA-90B 
sınıfı denizaltılar, ana yüklenici STM tarafından mo-
dernize edilecek. Modernizasyon programı kapsamın-
da REHİS tarafından geliştirilen Birinci Nesil Denizaltı 
Elektronik Destek Sistemi iki adet AGOSTA-90B sınıfı 
denizaltıya entegre edilecek.

PAKİSTAN Deniz Kuvvetlerine ait AGOSTA-90B Sınıfı Denizaltıların 
modernizasyonu kapsamında, REHİS Denizaltı Elektronik Harp Sistemleri 
için Ana Yüklenici STM ile Sözleşme imzalandı.
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MUHAFIZ ve HSY 
Avrupa Birliği’nden 
Kabul Aldı
Hırvatistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı kap-

samında, 30mm MUHAFIZ ve Hassas Stabilize Yönlendi-
rici (HSY-Stand Alone) sistemlerinin sözleşme kapsamındaki 
ilk Fabrika kabul testleri, başarı ile tamamlandı.

Yeni geliştirilen HSY’nin ilk teslimatı yapıldı ve ASELSAN 
ürün ailesine yeni bir ürün eklendi.

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri'nin Avrupa 
kıtasına ilk teslimatı olması nedeniyle önem arz etmektedir.

MUHAFIZ, 30mm silah takılabilen bir silah sistemidir. 
Savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma 
gemileri ve diğer gemilere takılabilen, çok yönlü ve etkili bir 
sistemdir.

HSY, Elektro-Optik birimleri içeren ve Kumanda Birimi 
aracılığı ile uzaktan kullanılabilen, otomatik hedef takip 
özelliğine ve yüksek stabilizasyon yeteneğine sahip modü-
ler bir hassas yönlendirme sistemidir.
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ASELSAN ve KEYSIGHT, 
Technologies 5G Gelişmiş 
Geniş Bant Mobil Haberleşme 
Teknolojileri Konusunda Birlikte 
Çalışacak

Anlaşma, ASELSAN Genel Müdür Yardımcıları Yavuz Bayız ve İsmet Atalar 
ile KEYSIGHT Technologies Sorumlu Teknik Başkanı (CTO) Jay Alexander 
ve Avrupa Genel Müdürü Benoit Neel tarafından imzalandı.

ASELSAN ve KEYSIGHT Technologies arasındaki bu iş 
birliğinin, gelecek nesil yüksek hızlı geniş bant kablo-

suz milimetre dalga haberleşme teknolojleri konusunda 
öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Anlaşma ile ASELSAN’ın mikrodalga Radyo ve Anten 
Sistemleri ile KEYSIGHT Technologies’in 5G Dalga Şekli 
Jeneratörü, Sinyal Analizörü, Vektör Sinyal Jeneratörü ve 
Digitizer’ları kullanılarak referans bir test ortamı kuruluyor. 
Bu altyapı ile 5G’de yenilikçi teknolojiler geliştirilmesine 
yönelik olarak çoklu gerçek zamanlı hüzme şekillendir-
me (MIMO) ve yönlendirme ile karakterizasyon mümkün 
olabilecek.

Özetle, her bir cep telefonunu takip edebilen, yüksek
frekanslı hüzmeler ile 5G için ihtiyaç duyulan, çok yüksek
veri hızlarına ulaşabilecek, teknolojilerin denenebileceği
bir test ortamı oluşturuluyor. ASELSAN ve KEYSIGHT
Technologies’in bu ortak çalışması, milli ve uluslararası
konferans ve fuarlarda, bu yıl bitmeden gösterilmeye baş-
lanacak.

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet Atalar, ASELSAN mühendislerinin bu 
çalışmada yer almasından memnuniyet duyduğunu belirte-
rek, ASELSAN’ın 5G konusunda yapacağı çalışmaların, bu 
sayede hızlanarak devam edeceğini söyledi.

KEYSIGHT’ın Avrupa’dan sorumlu Genel Müdürü Benoit 
Neel ise KEYSIGHT Technologies’in aktif olarak 5G stan-
dartları geliştirilmesine dâhil olduğunu ve gelecek nesil 
yenilikçi, kablosuz haberleşme teknolojilerinin, kullanıma 

alınmasına yönelik tüm gayretini ortaya koyduğunu ifade 
ederek, ASELSAN ile 5G teknolojileri alanındaki bu iş birli-
ğinden gurur duyduklarını ifade etti. Neel, bu iş birliğinin 
sadece 5G’nin hayata geçirilmesinde önemli bir gelişmeyi 
yansıtmadığını aynı zamanda 5G milimetre dalga haberleş-
me sistemlerine giden yolda çok önemli aşama olduğunu 
belirtti.

Anlaşma ile yapılacak olan iş birliği içerisinde KEYSIGHT
Technologies’in, Türkiye’deki çözüm ortağı ve yetkili servis
merkezi olan Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş tarafından
teknik, lojistik ve bakım-onarım desteği verilerek, sürece
katkıda bulunulacak.
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SSM ve ASELSAN 
Tarafından 2. Ulusal Radar 
Konferansı Düzenlendi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve ASELSAN Radar ve Elektronik Harp
Sektör Başkanlığı (REHİS) tarafından organize edilen “Sürdürülebilirlik için
Rekabet ve Teknoloji” temalı İkinci Ulusal Radar Konferansı, SSM’de büyük bir 
ilgi ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını SSM 
Müsteşar Yardımcısı ve  

ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şeker ile     

ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve REHİS Sektör 
Başkanı Oğuz Şener’in 
gerçekleştirdiği konferans, 
günümüz konjonktürün-
de, ülkemizin savunma 
stratejisi için büyük önem 
arz eden radar teknolo-
jileriyle ilgili önde gelen 
ulusal paydaşları bir araya 
getirerek, radar alanında 
kurumlar arasında iş birliği 
ve sinerji yaratılmasına 
öncülük etti.

SSM Muhabere Elektronik ve 
Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire 
Başkanı Yakup Taşdelen’in, 
SSM Radar Grubu sunu-
muyla başlayan ve REHİS 
Radar Sistem Mühendisliği 
Direktörü Mustafa Yaman’ın 

moderatörlüğünde sunulan bildiriler ile devam eden konfe-
rans “Hava Savunmada Radar”, “Radar Teknolojileri”, “Sivil 
Radar Uygulamaları” ve “Desteklenebilirlik ve Malzeme 
Teknolojileri” olmak üzere, dört oturumda gerçekleştirildi.

Konferans sırasında ASELSAN’ı temsilen Silah Yönlen-
dirme ve Güdüm Radarları Sistem Mühendisliği Müdürü 
Emre Çavdaroğlu’nun gerçekleştirdiği “Hava Füze Savun-
mada Radarların Rolü” ve Faz Dizili Kara ve Deniz Radarları 
Sistem Mühendisliği Müdürü Ülkü Doyuran’ın gerçekleştir-
diği “Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA)” konulu sunum-
lar büyük ilgiyle karşılandı. ASELSAN-Bilkent MikroNano 
Teknolojileri firmasını temsilen konferansa katılan Prof. 
Dr. Ekmel Özbay, gerçekleştirdiği “Radar Uygulamaları 
için GaN Temelli Yüksek Güçlü RF Transistör ve Entegre 
Devrelerinin Geliştirilmesi ve Üretimi” konulu sunumuyla 
ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi ortaklığının kısa sürede 
elde ettiği önemli sonuçlara değindi.

Konferansa SSM ve ASELSAN’ın yanı sıra Türk Silah-
lı Kuvvetleri, STM, SDT, TÜBİTAK, DHMİ, HAVELSAN,               
METEKSAN, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ başta olmak 
üzere, alanlarında önde gelen pek çok uzman ve öğretim 
üyesi de katılım sağlayarak, radar teknolojileriyle ilgili son 
gelişmeleri sektör paydaşlarına aktardılar.



ASELSAN Otoyollarda 
Hız Denetimini “Zabıt” 
Altına Alıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan, “Otoyollarda Trafik Elektronik Denetim Sistemi (TEDES)” Projesi için satın 

alma makamı olan Devlet Malzeme Ofisi ile ASELSAN arasında imzalandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen tüm otoyollarda, UGES tarafından geliştirilen Ücret Toplama Gişeleri-
nin altyapısını ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ürünlerini kullanarak “ortalama hız” tespit edecek olan ASELSAN “ZABIT” 
sistemi hız denetimi için kullanılacak. Sistem 2016 yılı sonunda devreye alınacaktır.
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İsmet Atalar tarafından yapılan açılış ko-
nuşması ile başlayan çalıştay, Sektör 

Başkanlıkları temsilcilerinin ve üniversi-
telerde malzeme teknolojileri konularında 
çalışan öğretim üyelerinin sunumları ile 
devam etti. 

Çalıştaya 19 üniversiteden katılım sağlan-
dı, iki gün boyunca iki paralel oturumda 
toplam 32 bildiri sunumu yapıldı. Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı'ndan ilgili kişiler de çalıştaya 
katıldı. 

Üniversite - ASELSAN iş birliklerini “Mal-
zeme Teknolojileri” alanında arttırmak 
amacı ile ASELSAN Akademi koordinas-
yonunda ASELSAN Malzeme Kurulu ve 
AR-GE İş birlikleri Müdürlüğü'nün desteği 
ile düzenlenen çalıştay, bu alanda çalışan 
ve teknoloji geliştiren bilim insanları 
ile bu teknolojileri kullanıma alabilecek 
ASELSAN personelini buluşturarak, 
önemli çalışmalar için gerekli iş birliği 
atmosferinin oluşturulması sağlandı.

2. Malzeme 
Teknolojileri Çalıştayı

ASELSAN 2. Malzeme Teknolojileri Çalıştayı Kasım 2016'da 
Ankara Crown Plaza Oteli’nde gerçekleştirildi.
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Haberleşme alanında ASELSAN’ın ilgi duyduğu araştırma 
konularını akademisyenler ile paylaşmak, bu konularda 

akademisyenlerin yapacakları bildirilerle bilgi paylaşımında 
bulunmak, ortak çalışılabilecek alanları belirleyerek ASELSAN-
Üniversite iş birliğini artırmak amacıyla ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde, aşağıda verilen konu başlıklarında,    
“3. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Çalıştayı” düzenlendi.

• Anten Teknolojileri
• Kablosuz Ağlar Kaynak Tahsisi
• Bilişsel Radyo Teknolojileri
• Fiziksel Seviye İşaret İşleme
• Yapı İçi Haberleşme
• Ortama Erişim ve Yönlendirme
• Hava Arayüzü Tasarımı
• Katmanlar Arası Tasarım
• MIMO Teknikleri
• Haberleşme Güvenliği
• Analog ve Sayısal RF Çözümleri
• Milimetre Dalga Teknolojileri
• RF Tasarım Teknolojileri

Çalıştaya hazırlık çalışmaları Mayıs 2016 içerisinde ASELSAN 
Akademi ile başlatıldı, ilk olarak Türkiye’de elektrik-elektro-
nik mühendisliği programı olan üniversitelerin tamamına 
çalıştay duyurusu iletildi. Çalıştaya 30 değişik üniversiteden 
69 adet özet bildiri gönderildi. Gönderilen bu bildirilerden, 
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektörü’nün yakın gele-
cekte çalışmayı öngördüğü alanlarla ilgili olan toplam 40 su-
num kabul edildi. Bu sunumlarda 2011 ve 2013 yıllarındaki 
çalıştayların sonucunda gerçekleşen Üniversite - ASELSAN 
iş birlikleri hakkında dört adet başarı öyküsü de kapsanmış-

tır. Bunun yanında HBT Sektörü’nün çalışmalarını anlatan 
beş adet ASELSAN sunumu yapıldı.

Kabul edilen bu 40 sunumu yapmak üzere altı değişik ilin 
yanı sıra Kıbrıs, Kanada ve Amerika’dan toplam 24 değişik 
üniversiteden 50 akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı 
çalıştay, üç paralel salonda 15 oturum olarak gerçekleşti. 
Çalıştaya dinleyici olarak Türkiye’nin 11 değişik ilinden,      
30 üniversitemizden ve başta Kuvvet Komutanlıkları ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere 16 değişik kurum-
dan toplam 210 kişi katılım sağladı.

Haberleşme Teknolojileri 
Çalıştayı
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UGES Sektör Başkanlığı 
IRIS Sertifikasyon Çalışması 
Başarı ile Tamamlandı

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yürütülen 
çalışmalar sonucunda UGES Sektör Başkanlığı;

• Güç Sistemleri (Power System),
• Çekiş Sistemleri (Propulsion), 
• Kablolama ve Kabinler (Cabling and Cabinets),
• Baskı Devre Kartı (Printed Circuit Boards)
kapsamlarındaki tasarım, üretim ve bakım faaliyetlerini; 

IRIS (International Railway Industry Standard-Uluslararası 
Demiryolu Endüstrisi Standardı) kalite gereklilikleri 
seviyesinde yürüttüğünü belgelendirdi.

HBT Sektörünün CMMI-DEV V1.3 
Modeli, Üçüncü Olgunluk Seviyesinde 
Olduğu Bir Kez Daha Belgelendirildi

HBT Sektörü olarak; 
• Ürün Geliştirme
• Sistem Geliştirme ve Entegrasyon

olmak üzere iki ana grup şeklinde belirlenmiş olan 
faaliyet alanlarından denetime girilmiş ve denetim 
sonucu CMMI Institute tarafından onaylanarak CMMI 
Institute web sayfasında duyuruldu.

Ürün Geliştirme grubundan iki proje, Sistem Geliş-
tirme ve Entegrasyon grubundan da iki proje olmak 
üzere toplamda dört proje denetime tabi tutularak, 
başarı ile sonuçlanan toplam 11.375 yazılı ve sözlü 
kanıt incelendi, denetim yazılım, donanım, mekanik ve 
sistem faaliyetlerinin tümü kapsandı.

HBT Sektörü olarak ilk kez 2013 yılında yapılan 
belgelendirme faaliyetinden bu yana kurumsallığın 
devam ettiği ve geliştiği bu denetim ile bir kez daha 
teyit edildi.
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ASELSAN tarafından yürütülmekte olan HİSAR A/O 
(Alçak/Orta İrtifa) Hava Savunma Füze Sistemi Kı-

zılötesi Arayıcı Başlık Tasarım ve Geliştirme Projesi’nde 
arayıcı başlık şartnamesindeki tüm işlevsel ve performans 
gereksinimleri karşılayan prototipin Kabul Testleri ba-
şarı ile tamamlanarak, iki adet prototip Ağustos ayında 
ROKETSAN’a teslim edildi.

HİSAR A/O Kızılötesi Arayıcı Başlığı, ASELSAN tasarımı 
ilk soğutmalı kızılötesi arayıcı başlık olup, Stinger Füzesi 
Kızılötesi Arayıcı Başlığı Üretiminden başlayarak bugüne 
kadar yürütülen, her biri kabiliyet kazanımı ve Ar-Ge niteliği 
taşıyan Arayıcı Başlık projeleri ile dünyada sınırlı sayıda 
ülkenin sahip olduğu soğutmalı arayıcı başlık tasarım kabi-
liyetinde bugünkü olgunluk seviyesine gelindi.

HİSAR A/O Hava Savunma 
Füzeleri Kızılötesi Arayıcı 
Başlık Teslimatları
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Komuta Kontrol 
Sistemlerinde Siber Güvenlik

Komuta Kontrol 
Sistemlerinde Siber 
Güvenlik

Komuta Kontrol Sistemleri, pek çok birimin ve sistemin 
bir araya geldiği sistemler sistemidir. Belirlenen taktik 

görevler doğrultusunda ağ destekli operasyonların yerine 
getirilmesi için geliştirilmektedirler. Genellikle iletişim altya-
pıları kullanılarak dağıtık yapıda oluşturulurlar. Bu yönüyle 
komuta kontrol sistemlerinin başarısı, iletişim altyapısı ve 
kullanılan birimlere doğrudan bağlıdır. Birimler arasındaki 
veri alışverişi iletişim kanalları üzerinden sağlanır ve kritik 
verilerin doğru, zamanında iletilmesi ve iletilen verinin 
hedef sistemde doğru şekilde gösterilmesi önem arz 
etmektedir. Bu kritik veri akışı, komuta kontrol sistemlerini 
siber saldırılar için hedef haline getirmiştir. Bu saldırıları 
engellemek ve tespit etmek için komuta kontrol sistemini 
oluşturan tüm unsurlarda, siber güvenlik önlemlerinin 
eksiksiz alınması gerekmektedir. Unsurların birinde tespit 
edilecek bir açık ile birlikte, tüm sistemin ele geçirilmesi 
söz konusu olabilecektir.

Bu yazıda, komuta kontrol sistemlerinde siber güvenlik 
konusuna değinilecek ve ASELSAN bünyesinde geliştiri-
len iki sisteme yapılan siber güvenlik değerlendirmesi ele 
alınacaktır.

Komuta kontrol sistemleri, harp sahasında yer alan tüm
birimleri komuta etmek için, karar verme ve kontrol etme
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Kontrol altında-
ki tüm birimler, kritik verileri komuta kontrol haberleşme
ağına göndermektir. Bu veriler taktik resim, angajman bilgi-
si, görev emri ve sensor verisi gibi kritik veriler olacaktır. Bu
kritik verilerin öneminden dolayı haberleşme altyapısı ve
komuta kontrol sistemi unsurları, harp sahasında düşman
için ana hedeflerden biri haline gelmiştir. Bundan ötürü
bu sistemlerin güvenliğinin sağlanması da hayati önem
kazanmıştır.

Harp sahasındaki askeri operasyonları yönetmek için 
geliştirilen komuta kontrol sistemlerinde veri, bilgisayar 

ve haberleşme teknolojilerine olan ihtiyaç üst seviyededir. 
Komuta kontrol sistemleri bütünleştirme, birlikte çalışabi-
lirlik ve haberleştirme temel ihtiyaçlarına dayanan pek çok 
sistemin bir araya geldiği büyük bir sistemler sistemidir. 
Böyle büyük sistemlerde, siber saldırı risk faktörleri de 
artmaktadır. Sistemlerin kendisinin yanında, bu birimlerin 
bütünleştirilmesi ve haberleşmesi için kullanılan kanallar 
da risk oluşturmaktadır. Tüm bu riskler göz önüne alına-
rak, bilgi güvenliği sağlanmalıdır. Bilgi güvenliği, bilgiyi 
korumak ve tehditlere karşı savunmak ve bunu yaparken 
bilginin erişilebilirliğini, doğruluğunu, bütünlüğünü, 
gizliliğini korumaktır. Bu kavramları biraz daha açmak gere-
kirse; Gizlilik, bilişim sistem ve verilerine sadece yetkili kişi 
veya sistemlerce erişilebilmesini; bilişim sistemlerine ait 
veya sistemdeki gizli verinin yetkisiz kişi veya sistemlerce 
ifşa edilmemesi durumudur. Bütünlük, bilişim sistemle-
rinin ve bilginin sadece yetkili kişilerce veya sistemlerce 
değiştirilebilmesini ifade eder. Erişilebilirlik, yetkili kişilerin 
ve işlemlerin ihtiyaç duyulan zaman içerisinde ve ihtiyaç 
duyulan kalitede bilişim sistemlerine ve bilgiye erişebilme-
sini sağlama koşuludur. Tüm kriterler sağlandığında bilgi 
güvenliği sağlanacaktır.

Komuta Kontrol sistemlerinde güvenliğin bir boyutu da 
fiziksel güvenliğin sağlanmasıdır. Askeri birimler ve tesisler 
bu anlamda fiziksel güvenliğin en üst seviyede olduğu 
yerlerdir. Sistemler tasarlanırken tehdidin çoğunlukla dı-
şardan geleceği düşünülür ve dış tehditlere karşı önlemler 
alınır. Siber saldırılara karşı açıklıkları tespit etmek için pi-
yasada kullanılan zafiyet tarama araçları ve sistem modelle-
me araçları genellikle dış tehdit yaklaşımını benimsemişler-
dir. Görmezden gelinen iç tehditler ise daha büyük etkiler 
yaratabilmektedir. İç tehditlerin başarılı olma ihtimali daha 
yüksektir. Çünkü iç tehditlerin kaynağı, sistemi tanıyan ve 
kullanmayı bilen kişilerdir. Bu kişiler sistemdeki açıkları bi-
lebilir ve saldırılacak kritik noktaları daha iyi tespit edebilir.

Komuta kontrol sistemlerini ele aldığımızda dört temel 
zafiyet görülebilir. Bunlar, izinsiz veri erişimi, gizlice verinin 
değiştirilmesi, sahte kullanıcı ve hizmet aksatmadır. Bu 
zafiyetleri önlemek için, aşağıda detayı verilen güvenlik 
servisleri etkin bir şekilde kullanılmalıdır:
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Kimlik Denetimi: Sistem kullanıcısının kimlik bilgisi çeşitli 
yöntemler ile denetlenmelidir. Bu yöntemler şifre, parmak 
izi, dijital imza olabilir.
Erişim Kontrolü: Sistemi kullanma ve sistemde bazı işlevleri 
yerine getirmek için kullanıcılara yetki ataması yapılmalı, bu 
yetki atamaları, güvenlik politikalarına göre belirlenmelidir.
Bilgi Güvenliği: Sistemdeki kritik bilgiye yetkisiz kullanıcının 
erişimi engellenmeli ve bu kişiler tarafından değiştirilmesi 
önlenmelidir.
Bilgi Bütünlüğü: Sistemdeki verinin alınması ve gönde-
rilmesi sırasında herhangi bir bozulmaya uğramayacağı, 
güvenlik önlemleri ile sağlanmalıdır. 
İnkâr Edilememe: Sistemde kullanıcılar tarafından yapılan 
işlemlerin ve veri üzerinde yapılan değişikliklerin kaydı 
tutulmalı ve gerektiğinde kontrol edilebilmelidir.
Erişilebilirlik: Sistem, kullanıcının istediği zaman kullanabi-
leceği, erişim problemi yaşamayacağı şekilde geliştirilmeli 
ve hizmete alınmalıdır. Hizmet dışı bırakma gibi saldırılar-
dan etkilenmemelidir.

Siber Güvenlik 
Değerlendirmesi
Ülkemizde siber güvenlik konusundaki ilk çalışmalar, 2012 
yılında başlamıştır. Bakanlar kurulunun kararı ile “Ulusal 
Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve 
Koordinasyonu” görevini üstlenecek bir kurul oluşturul-
muştur. Siber Güvenlik Kurulu olarak adlandırılan bu kuru-
lun görev ve yetkileri Elektronik Haberleşme Kanunu’nda 
belirtilmektedir. Bu kurul, ülkemizin ilk “Ulusal Siber 
Güvenlik Stratejisi” ve “2013-2014 Eylem Planı” raporlarını 
oluşturmaktadır. Bu gelişmelerin ardından 2013 yılında, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde 
Siber Güvenlik Dairesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
Siber Savunma Komutanlığı kurulmuştur. Ayrıca yaşana-
cak siber olaylara müdahale amacı ile Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı bünyesinde, Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi  de faaliyete geçirilmiştir. ASELSAN 
bünyesinde siber güvenlik çalışmaları ise bu gelişmeler-
den çok önce başlamıştır. Geliştirilen tüm sistemlerde, 
siber güvenlik tehditleri göz önüne alınarak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin farkındalığı ile birlikte gelen talepler doğrul-
tusunda ASELSAN tarafından geliştirilerek mevcut sistem-
lerin siber güvenlik yönünden değerlendirilmesine, testlere 
tabi tutulmasına ve yeni tasarlanacak sistemler için siber 
güvenlik gereksinimlerinin ele alınmasına karar verilmiştir. 
Bu gereksinimler belirlenirken, dünyada kullanılan NIST 
800-115 ve Ortak Kriterler gibi standartlar kullanılması plan-
lanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda ASELSAN Savun-
ma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı bünyesinde 
geliştirilen ve Komuta Kontrol Sistemleri olan Ateş Destek 
Otomasyon Sistemi (ADOP-2000) ile Hava Savunma Erken 
ikaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) sistemleri için 
siber güvenlik tatbikatları gerçekleştirildi. 

İlk siber güvenlik tatbikatı 14-18 Nisan 2014 tarihleri ara-
sında 105. Topçu Alay Komutanlığı'nda birlik envanterinde 
bulunan ADOP-2000 projesi sistemlerine uygulanmıştır. 
Tatbikat ADOP-2000 projesini oluşturan üç temel platform 
ve altı donanım üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların 
ilk adımı olarak sistemin tanıtımını ve aldığı önlemleri 
açıklayan bir rapor TSK’ya sunulmuştur. Bu rapor temel 
alınarak ASELSAN Komuta Kontrol Sistemleri personeli 
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Başkanlığından üç 
personeli ile birlikte testler hem fiziksel hem de yazılım 
destekli olarak gerçekleştirildi. Sistemin fiziksel güvenliğin-
den haberleşmesine, donanım özelliklerinden yazılımlarına, 
personelin kullanım alışkanlıkları ve yetkilerine kadar birçok 
alanda testler gerçekleştirilip, tamamlandıktan sonra testi 
gerçekleştiren TSK personeli tarafından sonuç raporu 
yayınlandı. 

Raporda, siber güvenlik değerlendirmesi sonrası sistemin 
ortaya çıkan güçlü yönlerine ve potansiyel risklere değinildi.

Şekil 1 - HERİKKS ve ADOP Alt Unsurları

ADOP-2000 projesinin tatbikatı sonrasında HERİKKS 
projesi için de TSK tarafından tatbikat yapılması istendi; bu 
kapsamda, Mart 2015 tarihinde birinci Ordu Komutanlığı 
Hava Savunma Tabur Komutanlığı'nda (Hadımköy/İstanbul) 
siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirildi. HERİKKS sistemi 
siber güvenlik testleri üç farklı platform ve beş ayrı donanım 
üzerinde koşturuldu. ADOP-2000 sistemi ile benzer adımları 
izleyen testlerin ardından siber güvenlik açısından yapılan 
değerlendirmeleri içeren rapor yayınlandı. 

Her iki proje için yayınlanan raporlarda sistemlerin siber 
güvenlik değerlendirme sonuçları ve potansiyel riskleri 
sunularak, bir potansiyel riskin değeri “Olma İhtimali” ve 
“Etki”’nin çarpımı olarak ifade edildi. Her bir tehdit bu iki 
unsur açısından değerlendirilerek aldığı puana göre risk 
sınıfları belirlendi. 
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Şekil 2 - Risk Değeri Belirleme Cetveli

Yayınlanan raporlar sonucunda tehditlerin kritiklik sevi-
yeleri de göz önüne alınarak sistemler üzerinde sıkılaştır-
ma testleri gerçekleştirilerek ve tehditlerin risk değerleri 
uygun seviyelere getirilerek, bazı muhtemel risklerin proje 
gereksinimlerinden kaynaklanmasının yanı sıra bazılarının 
da üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken riskler olduğu 
ortaya çıktı.

Komuta Kontrol Sistemleri’nde yapılan tatbikatlar neti-
cesinde edinilen tecrübeler doğrultusunda, çalışmaları 
daha ileriye götürebilmek için bağımsız şirketler ile test 
yaptırılması planlanıp, personelin farkındalığını arttırmak 
üzere eğitimler verildi. Sistemlerin planlama, tasarım ve 
geliştirme aşamalarında siber saldırılara karşı güvenli bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için sistem tasarımı, yazılım 
geliştirme ve test etme yönünde personeller eğitilmeye baş-
landı. Bu eğitimler doğrultusunda siber ölüm zinciri olarak 
adlandırılan, saldırıların aşamalarını belirlemek ve önlem 
almak için gerekli yöntemlerin geliştirilmesini sağlayan me-
todoloji konusunda personelin bilgilendirilmesi amaçlandı. 
Bu zincir aşağıdaki aşamaları içermektedir:
1. Bilgi Toplama/Keşif: Port taraması yapmak, internet 

servis sağlayıcı bilgilerine ulaşmak, sosyal mühendislik ile 
çeşitli bilgilere ulaşmak bu aşamanın örneklerindendir.

2. Silahlandırma: Zararlı yazılımın hazırlanması ve paket-
lenmesi.

3. Teslimat/İletme: Oltalama vb. yöntemlerle zararlı yazılı-
mı hedef sisteme iletme.

4. İstismar/Sömürme: Zararlı yazılımın çalıştırılması ve var 
olan açığın kullanılmaya başlaması.

5. Kurulum/Yükleme: Kalıcı erişim kurma, yetki yükseltme, 
arka kapı yaratma.

6. Komuta/Kontrol: Hedef sistem ile iletişim kurma, hedef 
sistemin bulunduğu ağda yayılma.

7. Hedef üzerinde işlem/eylem yapma: 
    Veri silme, veri çalma.
Saldırgan bu zincirde son aşamaya gel-
medikçe saldırı tam olarak başarılı olmuş 
sayılmaz. Saldırıyı bu zincirin herhangi 
bir yerinden kırabilmek, saldırıyı bertaraf 
etmek için önemli bir savunma yönte-
midir. Ölüm zincirinin mümkün olduğu 
kadar erken kırılması, sistemlerin savun-
masını kolaylaştırmakta, aynı zamanda 
da maliyetleri de azaltmaktadır. Siber 
Ölüm Zinciri yapısı ASELSAN tarafından 
benimsenerek sistemlerimizde çeşitli 
aşamalarda önlemler alındı. Bu doğrultu-
da sistemlerde alınan önlemler aşağıdaki 
gibidir: 

Değişiklik Yönetimi
Ürünlerimizin tasarım aşamasından, geliştirme aşamasına, 
test aşamasından, bakım onarım faaliyetlerine kadar siber 
güvenlik tehditleri, çok iyi belirlenmekte ve gerekli önlemler 
alınmaktadır. Kurum içerisinde kullanılmakta olan deği-
şiklik yönetimi politika ve prosedürlerinin konfigürasyon 
kontrolü altında yapılması büyük önem taşımaktadır.

Oturum Yönetimi
İşletim sisteminde varsayılan ve kullanılmayacak bütün 
hesapların silinmesi büyük önem taşımaktadır. Sistemde 
oturum açma yetkisi olan kişilerin şifre politikalarının ayar-
lanması gerekmektedir. Sistemler üç faktör yetkilendirme 
sistemine göre en az bir faktör seviyesinde olmalıdır:
• 1 faktör: Kullanıcının bildiği bilgilerle giriş(kullanıcı adı/

parola)
• 2 faktör: Kullanıcının bildiği bilgilerin yanı sıra kullanı-

cıya sahip olduğu bilgiler. (kullanıcı adı/parola’nın yanı 
sıra kullanıcıya bir defaya mahsus gönderilen bir parola 
kodu)

• 3 faktör: kullanıcının sahip olduğu bilgiler. Bunlara 
retina taraması, parmak izi taraması gibi biyometrik 
işaretler örnektir.

Hatalı giriş denemelerinden sonra sistem kullanıcıya 
mümkün olduğunca az bilgi vermelidir. Sistemi kullanan 
her bir kişinin kendine ait bir kullanıcı adı/parolası olmalı-
dır. Kullanıcı oturum açtığında sadece ulaşabileceği kadar 
bilgiye ulaşabilmesi sağlanmalıdır.

İşlem Kaydı Yönetimi
İşlem kaydı sistemlerin kullanımı hakkında bilgi edinme, 
arıza tespiti gibi konularda olduğu kadar Siber Güvenlikte 
de büyük önem taşımaktadır. Şüpheli veya yanlış hareket-
ler, mutlaka kayıt altına alınmalı, aynı zamanda kayıtlar 
kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde işe yaramaz nitelikte 
olmalıdır. Sistem içindeki farklı birimlerin işlem kayıtları da 
mümkün olduğunca birbiriyle karşılaştırılmalıdır.      
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Örnek olarak, şirket çalışanının bilgisayarındaki kayıtlarda 
hesabının aktif olduğu görülürken, aynı kişinin turnike 
kayıtlarında girişinin bulunmaması, şüpheli bir davranış 
olarak algılanıp, kişinin kullanıcısının işlemleri takibe 
alınmalıdır.

Girdi Çıktı Yönetimi
Sisteme giren ve sistemden çıkan bilgiler mutlaka kontrol 
altında bulunmalıdır. Geliştirilen uygulamada girdilerin 
mutlaka beklenen formata uygunluğu kontrol edilmelidir. 
Girdi kontrollerindeki bilinen saldırılardan en önemlisi SQL 
Injection’dır. Bu saldırı sayesinde saldırgan sistemin verita-
banına bütünüyle erişim sağlayabilir. Sistemin çıktıları da 
girdileri kadar iyi denetlenmelidir.

İşletim Sistemi
Kullanılan işletim sistemi güncel güvenlik yamalarının hep-
sine sahip olmalıdır. Saldırganlar güvenlik yamalarından 
tersine mühendislik yöntemleriyle güvenlik açıklarını tespit 
edip saldırılarını gerçekleştirebilmektedir. İşletim sistemi 
seçimiyle ilgili uzun vadeli bir plan olmalı ve firmaların 
işletim sistemlerini ne kadar süre ile desteklemeye devam 
edecekleri iyi araştırılmalıdır.

Veri Kurtarma ve Yedekleme
Sisteme herhangi bir saldırı gerçekleştirildiği zaman siste-
min yeniden kullanılabilir hale getirilebilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Örneğin sistemin veritabanı hatta tamamı 
kullanılamaz hale getirilebileceği için sistem düzenli olarak 
yedeklenmelidir.

Hesapların Ele Geçirilmesi
Sistemlerde hesapların ele geçirilmemesi için mutlaka 
alınması gereken önlemler vardır. Kullanıcı adı ve şifrenin 

veritabanında kriptolu olarak saklanıyor olması gerekmek-
tedir. Kullanılan işletim sisteminin bütün kullanıcıları tespit 
edilmiş, şifresiz veya varsayılan şifreli kullanıcıların mutlaka 
silinmesi gerekmektedir.

Ağ Güvenliği
Sistemlerin birbirleriyle bağlantı arayüzü olan Fiber/Optik, 
Telsiz veya Telli Hatların veri alışverişlerinde de Haberleşme 
Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı tarafından en ileri dü-
zey kripto yöntemleri uygulanmaktadır. Buna ek olarak mo-
dem cihazları ile bağlantılar askeri konektörler ile yapılarak 
sivil kablolar ile cihazların bağlanması engellenmektedir.

Anti Virüs Yönetimi
Alınan bütün önlemlere rağmen zararlı yazılımlardan 
korunmak için anti-virüs yazılımları vazgeçilmez uygulama-
lardır. Ancak tıpkı işletim sisteminde olduğu gibi anti-virüs 
yazılımının da güncellemelerinin düzenli olarak yapılması 
gerekmektedir.

Veritabanı Yönetimi
Tıpkı işletim sistemi ve anti-virüs için olduğu gibi sistemde 
kullanılan bütün Üçüncü Parti yazılımların güncellemeleri-
nin yapılmış olması büyük önem taşımaktadır. 

Fiziki Güvenlik
Bütün bu önlemlerin yanında saldırganların sistemi ele 
geçirmek için ilk adımlarının sisteme fiziki erişim olduğu 
unutulmamalıdır. Sistemler mutlaka fiziksel platformlar 
kilitler ile ayrılmalıdır. Diğer çoğu konuda olduğu gibi 
bu konuda da sistem kullanıcılarına büyük sorumluluk 
düşmektedir. Anahtar ya da benzeri fiziksel önlemlerin 
kimlerde, hangi şartlarda, nerelerde bulundurulacağı belirli 
kurumsal prosedürlerle kontrol altına alınmalıdır.
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Siber saldırı yöntemleri ve siber saldırılara karşı önlemler 
çok çeşitlidir. Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde 
her gün yeni bir saldırı yöntemi çıkarken, sistemlerin 
güvenliğini sağlamak için çözüm yöntemleri de üretilmeye 
çalışılmaktadır. Ancak çözüm yöntemleri sistemlere göre 
özelleşmektedir. Bu sebeple tüm sistemler özel olarak ana-
liz edilmeli ve çözümler özel olarak üretilmektedir. Pek çok 
birimin bir araya gelmesinden oluşan karmaşık sistemler 
olan Komuta Kontrol sistemleri için de önlemler geliştirilir-
ken, sistemi oluşturan tüm parçalar gözden geçirilmeli ve 
özelleştirilmiş bir güvenlik mekanizması oluşturulmalıdır.

Ülkemizde siber güvenlik konusunda farkındalığın artma-
sı ile birlikte geliştirilen tüm sistemlerde siber güvenlik 

tehditlerine karşı önlemler gündeme gelmektedir. ASEL-
SAN bünyesinde geliştirilen projeler için uluslararası 
standartlara göre güvenliğin sağlanması beklenmekte ve 
bağımsız kuruluşlar tarafından sistemlerin güvenliğinin 
test edilmesinin istenmesi, Komuta Kontrol sistemleri için 
TSK tarafından yapılan siber güvenlik değerlendirmeleri bu 
çalışmalara yön verilmesi için önemli bir tecrübedir. Testler 
sırasında tespit edilen bulgular doğrultusunda siber ölüm 
zincirine göre sistemin hangi aşamada saldırıya uğraya-
bileceği ve bu saldırıların gerçekleştirilmesi durumunda 
hangi aşamada müdahale edilebileceği yönünde değerlen-
dirmeler yapılarak, bu değerlendirmeler sonucunda mevcut 
sistemlerde güncellemeler yapılarak, yeni geliştirilecek 
olan sistemler için de dersler çıkarıldı.

Kerem Mustafa Koşaner

SST Komuta Kontrol Sistemleri 
Sistem Mühendisliği Müdürlüğü 
Lider Mühendis

Osman Kale

SST Komuta Kontrol Yazılım 
Tasarım Müdürlüğü
Uzman Mühendis

Uğur Eray Tahta

SST Komuta Kontrol Yazılım 
Tasarım Müdürlüğü
Uzman Mühendis

Ömer Doğan

SST Komuta Kontrol Sistemleri 
Sistem Mühendisliği Müdürlüğü
Kıdemli Uzman Mühendis
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ASELSAN Araştırma Merkezi 
ABD Boston’da kariyer günü düzenledi.

“Boston Kariyer Günü” etkinliği ASELSAN Araştırma Merkezi tarafından ABD’de yaşayan mühendislik ve fen bilimleri 
alanlarında doktora eğitimine devam eden veya tamamlamış, Biyoteknoloji alanında uzman Türk bilim insanları ile 
buluşmak için ABD Boston’da düzenlendi. Etkinliğe Boston Üniversitesi, MIT, Harvard ve Northeastern Üniversitele-
rinden doktora öğrencileri ve araştırma çalışmalarına devam eden bilim insanları katıldı.

“Boston Kariyer Günü”, Prof. Dr. M. Selim Ünlü ve araştırma ekibinin katkılarıyla Boston Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rildi. Etkinlikte özgün araştırma çalışmaları ile fark yaratacak yeni nesil teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen ASELSAN 
Araştırma Merkezi ve merkezin Biyoteknoloji projeleri ASELSAN Araştırma Merkezi Yönetim Müdürü Dr. Aybeniz Yiğit 
tarafından tanıtıldı. 

En İyi Öğrenci 
Bildirisi ASELSAN 
Çalışanından
IMAPS (International Microelectronics Assembly 

and Packaging Society) , Device Packaging (Aygıt 
Paketleme) konferansı Arizona, A.B.D.’de gerçek-
leştirildi. Bu konferans kapsamında MGEO - Mikro 
Nano Aygıtlar Tasarım Müdülüğü personeli Eyüp 
Can Baloğlu tarafından hazırlanan, “Investigation 
of Warpage Behavior of Silicon Semiconductor on 
Silicon - Adhesive - Ceramic Integrated Structure at 
Cryogenic Temperatures” (Kriyojenik sıcaklıklarda 
silisyum - yapışkan - seramik entegre yapısı üzerinde 
silisyumun yüzey bükülme davranışının incelenmesi) 
başlıklı bildiri En İyi Öğrenci Bildirisi ödülü almaya 
layık görüldü.

Aygıt Paketleme konferansına 500’ü aşkın katılımcı 
yer alırken 70 bildiri sunum ve yayınlanma için kabul edildi.

Mikroelektronik aygıt paketleme alanında çalışan akademik 
dünyanın ve endüstrinin önemli temsilcilerini bir araya 

getiren IMAPS, Device Packaging 
konferansı bu alanda güncel 
gelişmeleri takip edebilmek ve 
yeni yaklaşımları öğrenmek adına 
önemli bir fırsat sunmaktadır.

IMAPS 12th International Conference and Exhibition on
Device Packaging

WeKoPa Resort and Casino | March 15-17, 2016 | Fountain Hills, Arizona

 

Student Award Winner 
Eyup Can Baloglu, Middle East Technical University 

(Tuba Okutucu Ozyurt, Zafer Dursunkaya)

2016 Device Packaging Student Presenter(s)

Rozalia Beica, General Chair - Elect
Yole Développement

Peter Ramm, General Chair - Elect
Fraunhofer EMFT
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ASELSAN Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı tarafın-
dan önerilen “5G Uygulamaları için Dört Kanallı Faz 

Dizili Birim Geliştirilmesi” Proje önerimizin EUREKA ulusla-
rarası iş birliği platformu kapsamında desteklenmesi uygun 
bulunarak; proje çalışmalarına başlandı. 

EUREKA Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsa-
mında ülkemizde TÜBİTAK, İngiltere’de IN-
NOVATE UK tarafından desteklenen projede, 
İngiliz VIPER-RF firması ile birlikte çalışıla-
caktır. Üç yıl sürecek proje kapsamında 5G 
haberleşme sistemlerinin RF ön katlarında 
kullanılabilecek, 28 GHz frekansında çalışan 
dört kanallı çok fonksiyonlu Güç Yükselteç 
MMIC, Faz Kaydırıcı MMIC ve anten içeren 
düşük maliyetli çok katlı paketlerin tasarım, 
prototip geliştirme ve doğrulama çalışmaları 
yapılacaktır.

5G haberleşme sistemleri için uluslarara-
sı rekabet düzeyi ve katma değeri yüksek 
bu yenilikçi ürün geliştirme çalışmasının;            
ASELSAN Mikrodalga Ürünlerinin, 2020 

yılında ticarileşeceği öngörülen uluslararası 5G sistemi 
pazarında yer edinmesine önemli katkısı olacağı düşünül-
mektedir. 

Mikrodalga Ürünleri 
5G Sisteminde



Genel Maksat Helikopteri (GMH) Programı resmi 
olarak yürürlüğe girdi. Proje kapsamında, Sikorsky 

firmasına da önümüzdeki 20 yıllık süreçte satış yapılması 
hedefleniyor. 

Proje T0 tarihinin belli olmasının hemen ardından projede 
prototip olarak kullanılacak S-70i helikopteri Polonya’da 
ilk uçuşunu gerçekleştirdi. SSM, ASELSAN, Sikorsky, 
TAI ve Alp Havacılık’tan üst düzey yöneticilerin katıldığı 
seremoni ile Polonya’da yer alan Sikorsky’e ait PZL Mielec 
firmasında üretilen S-70i helikopterinin Sikorsky proje 
ekibi tarafından kabulü tamamlandı.

Prototip helikopter 2017 yılının başında Mielec şehrinden 
ASELSAN Akyurt tesislerine uçarak gelecek ve ASELSAN 
tarafından geliştirilen yeni kokpit süitinin test platformu 

olarak kullanılacak. Türk kullanıcılarının da istekleri göz 
önünde bulundurularak tasarlanmakta olan ve labo-
ratuvar ortamında geliştirilme faaliyetleri tamamlana-
cak IMAS (Integrated Modular Avionics System) süiti,      
ASELSAN ve Sikorsky ortak bir çalışma ile helikoptere 
entegre edecek ve helikopter üstü yer ve uçuş testlerini 
beraber gerçekleştirecek. Tüm bu çalışmaların sonunda 
tasarımın tamamı Sikorsky QAB (Quality Assurance 
Board) tarafından onaylanacak.

GMH Programı kapsamında 109 adet helikopter üretile-
cek ve altı farklı kullanıcıya (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutan-
lığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü ve Orman Genel Müdürlüğü) teslim edilecek. Teslim 
edilecek ilk helikopter 2021 yılında tamamlanacak.

Genel Maksat Helikopteri 
Programı Yürürlüğe Girdi
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ASELSAN, Bakü - Azerbaycan’da ikincisi düzenlenen 
ADEX 2016 Savunma fuarına katıldı. ASELSAN; gerek 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayisi Ba-
kanlığı, Haberleşme Bakanlığı, Sınır Muhafızları Birlikleri 
gerekse bölge ülkelerin savunma alanındaki üst düzey 
yetkilileri ile bir araya geldi.

35 ülkeden yaklaşık 200 firmanın katıldığı fuarda ASELSAN; 
Askeri ve Profesyonel Haberleşme, Elektro Optik ile Sınır ve 
Sahil Güvenliği çözümleri ile mevcut ve potansiyel müşteri-
lerinin karşısına çıktı. Yakın dönemde imzalanarak yürürlü-
ğe giren haberleşme, elektro-optik projeleri ile ASELSAN, 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik son 
teknoloji çözümlerini kısa sürede kullanıcının hizmetine 
sunmak için çalışmalarına hız verdi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Celalettin Lekesiz, Pakistan Savunma Üretimi 
Bakanı Rana Tanveer Hüseyin’i standımızda misafir etti.

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, Azerbaycan Savunma Bakanı 
Orgeneral Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Bakanı Yaver 
Camalov’a ziyaretleri anısına plaket verdi.

ADEX Uluslararası 
Savunma Fuarı

ASELSAN standını ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’i Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Yönetim Kurulu 
Üyesi Celalettin Lekesiz ve Genel Müdür Faik Eken karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, basın mensuplarının sorularını 
ASELSAN standında yanıtladı.
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ASELSAN, Kayseri’de Havacılık ve Uzay Teknolojile-
ri alanında uluslararası katılımla gerçekleştirilen        

AEROEX 2016 organizasyonunda yerini aldı.

Savunma Sanayii Müşteşarlığı’nın (SSM) desteğiyle     
Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi 
tarafından düzenlenen AEROEX 2016 kapsamında, Hava-
cılık ve Uzay sektörü paydaşları bir araya gelerek, Hava-
cılık ve Uzay alanındaki  Ar-Ge proje sunumları, paneller 
ve potansiyel iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında düzenlenen toplamda üç panel 
için ASELSAN olarak her bir panele birer konuşmacı
iştirak etti.

“Global Outlook, 
Opportunities and 
Challenges of Ae-
rospace Sector” 
başlıklı panelde 
Ali Yazıcı, “Future 
of Emerging Technologies on Aerospace Sector” başlıklı 
panelde Esra Erkan, “CubeSat & QB50 Project” başlıklı 
panel kapsamında ise Barış Bulgun sunumlarını yapıp, 
konuşmacı olarak panelde yerlerini aldı.

Ayrıca, organizasyon boyunca ASELSAN standını ziyaret 
eden katılımcılara, ASELSAN imkân ve kabiliyetleri hak-
kında bilgi verildi.

Aeroex 2016
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Asya-Pasifik bölgesinin en önemli uluslararası fuarlar-
dan biri olan Indodefence Fuarında; Askeri ve Profesyo-

nel Haberleşme Sistemleri, Stabilize Silah Sistemleri, Tank 
Modernizasyon ve Hava Savunma Çözümleri, Elektro-optik 
sistemleri, Denizaltı Çözümleri, Elektronik Harp ve Radar 
Sistemleri sergilendi.
 
Fuar sırasında Endonezya devlet firması PT LEN ile teknolo-
ji transferi ve yerel üretimi de içeren iş birliğine yönelik bir 
niyet anlaşmasına ASELSAN adına Yönetim Kurulu Üyemiz 
Nazım Altıntaş ile Genel Müdür Yardımcısı Haberleşme 
ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı Yavuz Bayız imza attı. 
İmza törenine Endonezya Savunma Bakanı başta olmak 
üzere, birçok bakan ve devlet yetkilisi katıldı.

Fuarın ilk gününde Endonezya Başbakanı Muhammad 
Jusuf Kalla standımızı ziyaret ederek imkan kabiliyetlerimiz 
hakkında bilgi aldı. Fuar süresince başta Endonezya olmak 

üzere; birçok ülkenin Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvet-
leri temsilcileri standımıza yoğun ilgi gösterdi.

ASELSAN, 
Cakarta/Endonezya'da 
düzenlenen Indodefence 
2016 Fuarı'na katıldı.

Indodefence
2016 Fuarı
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ASELSAN, Paris’te düzenlenen EURONAVAL 2016 Fuarı'na ilk defa 
katılarak ürünlerini sergiledi.

EURONAVAL 2016 Fuarı

Dört yüzün üzerinde firmanın katıldığı, deniz sistemleri 
alanındaki en saygın uluslararası fuarlardan biri olan 

EURONAVAL’da ASELSAN’ın öne çıkan su altı ve su üstü 
deniz sistemleri sergilendi.

Fuarda Sualtı akustik alanında; Torpido Karıştırma Aldatma 
Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA) 
ve yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya 
Karşı Torpido (TORK) ürünlerinin yanı sıra uluslararası pa-
zarda ilk defa görücüye çıkardığı öz kaynakları ile geliştirip 
ürettiği SONOBOY ve INTERSEPT SONAR ürünleri katılım-
cıların yoğun ilgisini çekti.

Ayrıca, ASELSAN’ın Uzaktan komutalı silah sistemleri 
ailesinden 30mm uzaktan komutalı stabilize silah sistemi 
(MUHAFIZ) ile Füze Fırlatma Sistemleri ailesinden MILAS 
(LMM Füze Fırlatma Sistemi) sistemi de fuarda yer aldı.

Fuar süresince birçok ülkenin Savunma Bakanlığı ve 
Deniz Kuvvetleri temsilcileri standımızı ziyaret etti ve deniz 
sistemleri konusundaki ürün ve kabiliyetlerimize yönelik 
bilgi aldı.
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ASELSAN, Fransa–Paris’te gerçekleştirilen EUROSA-
TORY 2016 Savunma ve Güvenlik Uluslararası Fuarı’na 

katıldı. Katılımcı üye ve profesyonel ziyaretçi sayısı bağla-
mında kendi alanında dünyadaki en önde gelen organizas-
yonlar arasında yer alan ve düzenlenen fuara, bin 500’ü 
aşkın üretici ve 55 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi 
katılım sağladı.

Fuar süresince Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay 
Alpay, Genelkurmay Başkanımızın Temsilcisi sıfatıyla fuara 
iştirak eden 7. Kolordu Komutanımız Korgeneral İbrahim 
Yılmaz, Paris Büyükelçimiz Hakkı Akil, OECD Daimi Temsil-
cimiz Büyükelçi Erdem Başçı başta olmak üzere çok sayıda 
ziyaretçi standımızda ağırlandı.

Ürdün Prensi Faisal Bin Hüseyin ve Malezya Kara Kuvvetle-
ri Komutanı General Raja Mohamed Affandi başta gelmek 
üzere önemli siyasi ve askeri karar alıcıların da aralarında 
yer aldığı 13 resmi delegasyonun mensupları da ASELSAN 
imkân ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirildi.

ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca koordine edi-
len Milli Katılım Konsepti bağlamında ülkemize tahsis edi-
len alan içerisinde yer aldı. 90 m2’lik standımızda, yurt içi 
ve uluslararası projelere yönelik olarak 100’e yakın sayıdaki 
firma/kurum/kuruluş ile iş birliği imkânları değerlendirildi.

EUROSATORY 
2016 Fuarı
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ASELSAN, Centurion’da (Güney Afrika Cumhuriyeti) dü-
zenlenen AAD Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda 

ikinci kez yer aldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafın-
dan milli katılım sağlanan fuarlar arasında yer alan AAD 
Fuarı'nda ASELSAN, Türkiye Pavilyonu içerisinde stand 
açmak suretiyle ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Türkiye 
Pavilyonu, AAD Fuarı'na katılan ülkeler arasında en büyük 
alana sahip oldu. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay 
Alpay, Pretorya Büyükelçimiz Kaan Esener ve Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı Daire Başkanı Ferhat Yenibertiz Türkiye 
Pavilyonuna ev sahipliği yaptı.

Fuar süresince Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak 
üzere Afrika kıtası ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda 
Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı, 
general, amiral ve üst düzey yönetici ASELSAN standını 
ziyaret etti.

Fuarda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük savunma 
sanayi şirketi olan DENEL firmasının Genel Müdürü Zwelak-
he Ntshepe ve Paramount Group Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Eric Ishikowitz ile ayrı ayrı toplantılar yapıldı.

Fuarın ikinci günü Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay 
Alpay Pretorya’da yerleşik bulunan ASELSAN South Africa 

Şubesi tesislerini ziyaret etti ve burada yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgi aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Lindile 
Yam ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı Orta Doğu ve Afrika Şube Müdürü 
Fatih Sarıtaş’ın standımızı ziyareti.

AAD 2016 Fuarı
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Basından 
Haberler
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Ziyaretçiler

Jandarma Lojistik Komutanı 
Tümgeneral Ali Özkara'nın Ziyareti

Çad Savunma Bakanı Org. Bichara Issa 
Djadallah ve Beraberindeki Heyetin 
Ziyareti
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Malezya Savunma Bakanı Dato’seri 
Hishammuddin Hussein ve 
Beraberindeki Heyetin Ziyareti 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yrd. Fatma Meriç Yılmaz 
Başkanlığı'ndaki Heyetin Ziyareti

Katar Büyükelçisi Salem Mubarak 
Sh.S. Al-Shafi'nin Ziyareti
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Senegal Genelkurmay Başkan Yardımcısı 
Tüma. Cheikh Bara Cissoko ve 
Beraberindeki Heyetin Ziyareti

Saraybosna Büyükelçisi 
Haldun Koç'un Ziyareti

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
Heyetinin Ziyareti
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ROSOBORONEXPORT 
Genel Müdür Yardımcısı 
Sergey Ladygin'in Ziyareti

Nijerya Askeri Heyetinin Ziyareti

Hırvatistan Heyetinin Ziyareti
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ASELSAN Middle East Yönetim Kurulu 
Başkanı Mohammad Mousa Al-Habenbeh 
ve Beraberindeki Heyetin Ziyareti 

Yabancı Askeri Ataşeler 
Heyetinin Ziyareti

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in 
Ziyareti 
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Hava Lojistik Komutanığı Sistem 
ve Malzeme Yöneticileri Eğitimi 
Kursiyerlerinin Ziyareti

ASELSANNET Bayilerinin Ziyareti

Trakya Havacılık, Savunma, Uzay ve 
Nükleer Güç Santralleri (HASUN) 
Kümelenmesi Üyelerinin Ziyareti
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Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Uçak ve Uzay Mühendisliği 
Öğrencilerinin Ziyareti

Avrasya Üniversitesi Model Birleşmiş 
Milletler Kulübü Öğrencilerinin Ziyareti






