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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 
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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 Dergisinin 96. Sayısını sizlerle buluşturmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. İki yılda bir gerçekleşen dünya-

nın en önemli savunma iş birliği ve tanıtım platformlarından 
biri olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na bu 
sayımızda geniş bir şekilde yer veriyoruz.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen IDEF’te bugüne kadarki en 
büyük stant alanını kuran ASELSAN, 300’ü aşkın ürününü 
katılımcılarla ve ziyaretçilerle buluşturdu. Katılımın yoğun 
olduğu fuarda; savunma, havacılık, denizcilik, uzay sanayii, 
güvenlik alanlarında üretilen tam donanımlı araç ve sistemler 
sergilendi.

Elektromanyetik top sistemi TUFAN, hafif torpido, otomatik 
havan sistemi, Uzun menzilli erken ihbar radar sistemi EIRS, 
askeri yürüyüş asistanı ASYA, lazer savunma sistemi, termal 
kamera ve gece görüş sistemini tek cihazda buluşturan 
Van Kedisi, uzaktan kumandalı silah sistemi SARP  Dual,       
ASELSAN standında dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Fuar sırasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Fırat M60-T 
projesi sözleşmesinin imzalanmasının yanı sıra, ASELSAN 
birçok yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği anlaş-
ması imzaladı.

Genel Müdürümüz Faik Eken’in de söylediği gibi ASELSAN’ın 
kendini ifade ettiği yer IDEF’tir. Biliyoruz ki, Türkiye’nin ve 
ASELSAN'ın teknolojisinin geldiği seviyeyi tüm dünyaya 
göstermemiz için en önemli fırsattır. Bu sayede Orta Doğu,       
Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Hazar Bölgesi, Asya ve Pasi-
fik ülkeleri ile olan ilişkilerimizi daha da geliştirmeye berabe-
rinde ASELSAN markasını ve ürünlerini ön sıralara taşımaya 
kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Türk Savunma Sanayisi’nin gözbebeği ASELSAN ile gurur 
duyduğumuz yeni gelişmelerin yer aldığı haberlerle tekrar 
buluşmayı temenni eder, esenlikler dileriz.
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Idef'17

MSB Müsteşarı Vali Ali Fidan ASELSAN standını ziyaret etti.

ASELSAN bugüne kadar kurduğu en büyük 
standında yerli ve yabancı kurum ve 
kuruluşlara mensup birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Başbakan Binali Yıldırım ASELSAN standını ziyaret etti.
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Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler ASELSAN 
Standını ziyaret etti.Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Bülent Bostanoğlu 

ASELSAN Standını ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak 
ASELSAN Standını ziyaret etti. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal 
ASELSAN Standını ziyaret etti. 
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TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN arasında Kılavuz Ataletsel 
Ölçüm Birimi Entegrasyonu ve Güdüm Kitleri İş Birliği 
Protokolü İmzası (TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, 
TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Erdal Çakmak, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol 
ve ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken imzaladı.)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ASELSAN arasında       
Fırat M60T Projesi Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi 
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,   
Savunma Sanayi Müsteşarı Yrd. ve ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Mustafa Murat Şeker, ASELSAN    
Genel Müdürü Faik Eken ve ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve SST Sektör Başkanı Mustafa Kaval imzaladı.

MSB ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve 
ASELSAN arasında İş Birliği Anlaşması (tank, obüs gibi 
ağır silah sistemlerine yönelik olarak geliştirme, üretim, 
modernizasyon ve bakım/onarım faaliyetlerine” yönelik) 
(MSB Müsteşar Yrd. Yunus Emre Karaosmanoğlu, MSB 
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya ve ASELSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol ve ASELSAN 
Genel Müdürü Faik Eken imzalandı.) 

ASELSAN ve ESEN arasında Geniş Alan Gözetleme Sistemleri 
için İş Birliği Anlaşması İmzası (ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve MGEO  Sektör Başkanı Baki Şensoy, MGEO 
Elektrooptik Sistemler Direktörü Yılmaz Oktay ile ESEN 
Genel Müdürü Cem Uğur, ESEN Uzay ve Algılama Sistemleri 
Direktörü Erol Tunalı imzaladı.)

ANTONOV ve ASELSAN arasında Aviyonik Alanında İş Birliği 
Anlaşması (ANTONOV Genel Müdürü Oleksandr Kotsiuba, 
ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve MGEO Sektör Başkanı Baki Şensoy imzaladı.)

SSM-ASELSAN-NUROL-BITES-ALTINAY-LAPİS Kablolu Çok 
Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi İş Birliği Anlaşması (MGEO 
Grup Başkanı Faruk Mengüç imzaladı.)



AZERBAYCAN SAVUNMA SANAYİSİ BAKANLIĞI ÜRETİM 
BİRLİKLERİ ve ASELSAN arasında İş Birliği Anlaşması 
(HBT Sektör Başkanlığı ile Haberleşme Sistemleri 
Konularında-MGEO Sektör Başkanlığı ile Elektro-Optik 
Sistemler ve Bomba Güdüm Kitleri Konularında-REHİS 
Sektör Başkanlığı ile Elektronik Harp Sistemleri Konularında)

BITES ve ASELSAN İş Birliği Anlaşması (BITES 
Genel Müdürü Uğur Coşkun ve ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve SST Sektör Başkanı Mustafa Kaval 
imzaladı.)

MKEK ve ASELSAN arasında 40mm Akıllı Bomba 
Atar Mühimmatı geliştirilmesi konusunda İş Birliği 
Anlaşmasını ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve 
SST Sektör Başkanı Mustafa Kaval imzaladı.

TUSAŞ ve ASELSAN HÜRKUŞ Projesi Niyet Anlaşması 
(Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
TUSAŞ YK Bşk. Prof. Dr. Oğuz Borat, ASELSAN YK Üyesi 
Dr. Murat Üçüncü, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Temel Kotil, 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve MGEO Sektör 
Başkanı Baki Şensoy imzaladı.)
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Aselsan bu yıl tedarikçilerini ilk kez oluşturulan 
“Tedarikçi Köşesi”nde ağırladı. IDEF fuarı süresince 

“Tedarikçi Köşesinde” 150’den fazla toplantı gerçekleş-
tirildi.

Bu uygulama ile ASELSAN’a başvurmak isteyen yerli/ya-
bancı yeni tedarikçiler için fırsat oluşturmanın yanı sıra, 
halihazırda çalışılmakta olan ASELSAN Tedarikçileri ile 
de güncel konuları değerlendirme, mevcut iş birliklerini 
geliştirme imkanı sağlandı. Her geçen yıl artan savunma 

sanayi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ASELSAN güçlü 
tedarikçi altyapısını sürekli geliştirmektedir. Sayıları 
2.000’e yaklaşan yurt içi üretici firmalara 2016 yılında 
yaklaşık 1 Milyar ABD Dolar sipariş verdi. Artan talebe 
bağlı olarak tedarikçi ihtiyacı ve var olan tedarikçilerle 
gerçekleştirilen iş birliği hacmi hızla artmaktadır.

“Tedarikçi Köşesi” hem yeni firmalarla buluşmak hem 
de var olan işbirliklerini artırmak için önemli katkılar 
sağladı.

Tedarikçi Köşesi



ASELSAN’dan Ordumuza 
Yeni Komuta Kontrol Sistemi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik 
olarak, Elektronik Harp Komuta Kontrol ve Koordinasyon 
Sistemi (EHKKKS) sözleşmesi imzalandı.

Bu sözleşmeyle, Ateş Destek (ADOP-2000), Hava Savunma 
(HERİKKS) Komuta Kontrol Sistemleri ile Muharebe Yöne-
tim Sistemlerine (ALTAY Tank Komuta Kontrol Muhabere 
Bilgi Sistemi-TKKMBS, Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Komuta 
Kontrol Sistemi) ilave olarak EHKKKS’nin gerçekleştirilme-
si sonucunda ASELSAN, Elektronik Harp (EH)/İstihbarat 
fonksiyonel alanına yönelik yeni bir Komuta Kontrol Bilgi 
Sistemini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sundu.

Proje kapsamında, ordu 
seviyesi kullanımına yö-
nelik bir adet Elektronik 
Harp Kontrol ve Koordi-
nasyon Merkezi (EKKO-
ME), kolordu seviyesi 
kullanımına yönelik iki adet Elektronik Harp Kontrol Ünitesi 
(EHKÜ), tugay seviyesi kullanıma yönelik altı adet Elekt-
ronik Harp Komuta Merkezi (EHKM) ve bir adet EHKKKS 
Veri Yönetim Merkezi teslim edilecek; daha önce teslimatı 
gerçekleştirilerek envantere giren Elektronik Destek (ED) 
ve Elektronik Taarruz (ET) Sistemlerinin bütünleştirme çalış-
maları yürütülecek.

ASELSAN Tesislerinde gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurulda görev süresi dolan yönetim kurulu ve bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin yerlerine seçim yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığına, bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak yönetime giren İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve Uçak ve  Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Özkol seçildi.

Alb. (E) Bayram Gençcan, Gebze Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Haluk Görgün, Tüma.(E) Emin Sami Örgüç 
ve Ankara Valisi Ercan Topaca yönetim kurulu üyeliğine 
seçilen diğer isimler oldu.

ASELSAN Yönetiminde 
Değişiklik
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Milli Savunma Bakanı 
Fikri IŞIK HİSAR Ekibini 
Tebrik Etti
HİSAR Projesinde Fırlatma Platformundan ilk kez atış yapıldı ve 360 derece koruma 
özelliği başarıyla test edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hava savunma ihtiyaçları-
nı karşılamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tara-

fından yürütülmekte olan HİSAR Projeleri kapsamında, atışlı 
test kampanyası gerçekleştirildi. Türkiye’nin hava savun-
masında önemli görevler üstlenecek olan Milli Alçak/Orta 

İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR’ın 
Test Füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı 

Fikri Işık’ın katılımlarıyla, ASELSAN ve      
ROKETSAN tarafından, başarıyla 

gerçekleştirildi.

Bakan Işık, test atışının ardından ROKETSAN ve 
ASELSAN'da görevli mühendislere hitap etti. Işık, savunma 
sistemlerini milli ve yerli imkanlarla geliştirmenin "vatan 
borcu" olduğunu belirtti. Kritik sistemlerin geliştirilmesi-
nin Türkiye için "tek yol" olduğunu vurgulayan Işık, “Bunu 
sizin gibi gerçekten iyi eğitim almış değerli arkadaşlarımız 
yapacak. Bizler de sizlerin sürekli önünüzü açacağız, sizleri 
destekleyeceğiz. Çalışmalarınıza maddi ve manevi her türlü 
katkıyı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu noktada bugüne kadar çok önemli çalışmaların gerçek-
leştirildiğini hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

“ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştirilen pek çok 
sistemimiz bulunuyor. Şimdi daha ileri sistemleri hayata 
geçirmek için yoğun bir gayret var. Türkiye aslında geç 
başlamasına rağmen önemli mesafe aldı. İnanıyorum ki 
bundan sonra daha hızlı mesafe alacağız, uzun menzilli 
hava ve füze savunma sistemlerine sahip olacağız."

İlk defa Füze Fırlatma Sistemi’nden HİSAR-A Projesinin 
Kontrol Test Füzesi atışı başarıyla gerçekleştirildi. Bununla 
birlikte HİSAR-A Projesinin Güdümlü Test Füzesi atışı da 
başarıyla yapıldı. Füze ateşlendikten sonra, birinci darbe 
motoru ile başarılı bir şekilde ayrıldı. İtki vektör kontrolünde 



15

programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden füze, 
ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra ilk 
defa yerden Radyo Frekans (RF) veri bağı ile iletişim kurdu 
ve uçuşunu tamamladı. Türkiye’de ilk kez çift darbeli roket 
motoruna sahip bir füzenin başarıyla dik fırlatılmış olma-

sıyla birlikte, ülkemiz bu teknolojiye sahip dünyadaki sayılı 
ülkeler arasında yerini aldı. Bu atışlı testler sonucunda, 
Türkiye’nin ilk Milli Hava Savunma Füze Sistemi geliştirme 
faaliyetleri kapsamında önemli bir kilometre taşı daha 
geride bırakıldı.

Bu teknolojileri ülkemize kazandırmakta olan HİSAR Alçak 
ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projelerinde 
ASELSAN Sistem çözümlerinden sorumlu ana yüklenici 
olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda sistem ve alt 
sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haber-
leşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze 
ara safha güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı 
başlık çözümleri ASELSAN sorumluğunda yürütülüyor. 

HİSAR Sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze 
geliştirme sorumluluğunu ROKETSAN üstlenmiş oldu.    
HİSAR, başta TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Kolu-
man olmak üzere 100’un üzerinde yerli çözüm ortağı ile 
birlikte geliştiriliyor.
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İlk Yerli Baz İstasyonu 
Anteni Kullanımı 
İçin Ortak İmza Atıldı

4.5G Şebekesinde Kullanılacak İlk Yerli Baz İstasyonu Anteni ASELSAN tarafından 
geliştirildi.

ASELSAN’ın, yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri 
konusunda çalışan firmalar ile birlikte, ülkemizin ve 

Avrupa’nın en önemli üniversite ve araştırma merkezle-
rinden uzmanların katılımı ile düzenlenen, “5G ve Ötesi 
Teknolojileri Konferansı” Ankara' da gerçekleştirildi. 

Konferansta, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve mobil operatörler; Turk-
cell, Türk Telekom ve Vodafone’un desteği ile çalışmaları 
devam eden ilk yerli Baz İstasyonu Anteni görücüye çıktı.

Konferansta, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan’ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, 
ASELSAN; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile ilk Yerli 
Baz İstasyonu Anteni’nin kullanımına yönelik, iş birliği 
anlaşması imzaladı. 

5G ve ötesi teknolojileri konferansında, 5G yol haritası-
nın konuşulmasından memnuniyet duyduğunu belirten 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
konuşmasında, 

“Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın da konuya büyük 
desteği var. Teknolojiyi takip eden değil, birlikte geliştiren ola-
cağız. Cumhurbaşkanımızın direktifi doğrultusunda 4.5G’ye 
geçtik. 2020’de 5G’ye geçmek ve bununla yetinmeyip sektör 
ile milli ve özgün ürünlerle geçmek önem taşımaktadır.

Evrensel hizmet kapsamında, 1500 yerleşim yerine hizmet 
götürürken ULAK Baz istasyonunu kullanmak istiyoruz. 
Bugün atılan imzanın yerlileştirme ve birlikte çalışma adına 
iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.” dedi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da, “5G ve ötesi 
teknolojiler yeni bir yaşam tarzı yaratacak. Kurduğumuz 5G 
Türkiye Forumu ile çalışmalarımız sürüyor. 5G’yi ilk kullanan 
ülkelerden biri olmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker 
de konuşmasında, “5G için işe erken başlıyoruz. Ülkemizin 
2023 hedefleri doğrultusunda ihracatımızı artıracak yükte 
hafif, pahada ağır ürünler geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerine 
yer verdi.
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Faik Eken: “Mobil haberleşme şebekelerine, ürünleri-
miz ile ASELSAN damgası vurmak istiyoruz."

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, imza töreninde şunları 
söyledi:

“ASELSAN’ın 41 yıldır kazanmış olduğu teknolojik birikim, 
ülkemizin önemli projelerinde ciddi bir katma değer yaratıyor. 
ULAK Baz İstasyonu ile başlattığımız mobil haberleşme 
şebekelerine yerli ürün verme serüveni, Baz İstasyonu Anteni 
ile sürüyor. ULAK’a paralel olarak başlattığımız, Baz İstasyo-
nu Anteni geliştirilmesinde de büyük mesafe kaydettik. Baz 
İstasyonu ile Antenimizin en kısa zamanda saha testlerin-
den geçeceğine inanıyoruz." 

Kaan Terzioğlu: “Mobil teknolojinin lideri olarak, 
ülkemizin teknolojide tüketen değil, üreten konuma 
gelmesi için yerli üretimi destekliyoruz.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilme-
sinde ve üretiminde söz sahibi bir ülke olması için, Turkcell 
olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirerek, 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı sahipliğinde, ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu 
yerli baz istasyonu geliştirilmesine yönelik yürütülen ULAK 
projesinde, ilk resmi siparişi vermemiz ve şebekemizde ilk 

kurulumları yapmamız bu konuya verdiğimiz önemi açıkça 
ortaya koyuyor.” 

Dr. Paul Doany: “Milli teknolojilerin geliştirilmesi 
alanındaki çalışmalarımızla, Türkiye’nin dijital 
devrimine liderlik ediyor olmaktan gururluyuz.”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, ekonominin yerli tek-
nolojilerle büyümesi için Türk Telekom olarak, çalışmalarına 
büyük bir hızla devam ettiklerini belirtti ve şunları söyledi: 
“Bugün, baz istasyonlarında kullanılmak üzere ilk yerli 
antenin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik çok önemli bir iş 
birliği protokolü imzaladık.  

Ülkemizde, milli teknolojilerin yaygınlaşması için hem araş-
tırma ve geliştirme hem de işbirliklerinin çok önemli bir yere 
sahip olduğuna inanıyoruz.”
  
Colman Deegan: “Yatırımlarımızda yerli üretimi 
desteklemeye önem veriyoruz.”

Vodafone Türkiye Genel Müdürü Colman Deegan şu açıkla-
mayı yaptı: 

“Vodafone olarak, yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye 
önem veriyor ve ülkece üretim gücümüzle dünyaya örnek 
olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yerli baz istasyonu anteni 
üretiminin Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda atılmış oldukça 
önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”

İlk Yerli Baz İstasyonu 
Anteni Kullanımı 
İçin Ortak İmza Atıldı



ASELSAN Bütçe Süreçlerini 
SAP BPC on HANA’ya Taşıdı
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ASELSAN, bütçe planlama ve kontrol süreçlerini, 
entegre bir yazılım üzerinde tasarlamak ve gerekli alt 

yapının kurulması sonucu doğru bilgiye sürekli ve anında 
ulaşmak, bu süreçlerde hedeflenen değişimi destekleyerek, 
iş süreçlerine değer katmak, bilgiyi ve süreçleri kaynak 
sistemlere entegre etmek gibi ihtiyaçları doğrultusunda 
Detaysoft’un sunduğu bütçe (SAP BPC 10.1 Embedded on 
HANA) projesine başladı. 

ASELSAN BPC on HANA projesi, Detaysoft bütçe projele-
rinde temel alınan metodolojiye göre modüler olarak ger-
çekleştirildi. ASELSAN’ın bütçeleme ihtiyaçlarına paralel 
olarak, projenin uygulama evresinde parametre planlama, 
teslimat ve nakit giriş planlama, genel gider planlama, pro-
je üretim, satın alma, maliyet planlama, yatırım planlama, 
proje planları ve proje işçilik saatleri planlama, finansman 
planlama, personel planlama ve mali tablo (VUK/IFRS) 
modelleri geliştirildi.

ASELSAN ve Detaysoft ekiplerinin, bir yıldan kısa sürede 
tamamladığı proje neticesinde, en önemli çıktı olan mali 

tablo raporları ASELSAN üst yönetimine sunuldu. Ayrıca 
BPC on HANA projesi sayesinde, kullanılmakta olan SAP 
ECC sisteminden BPC sistemine alınan veriler, sisteme 
entegre edilerek ilgili yapıların ve verilerin bütçe sistemine 
aktarılması sağlandı. HANA altyapısı ile çalışma süreleri 
düşürülerek, ERP üzerindeki sistemsel iş yükü ortadan 
kaldırıldı. BPC sisteminin esnek ve parametrik yapısıyla 
simülasyon olanakları sunulmaya başlandı. Kolay giriş 
ekranları ile veri toplama süreleri azaltılarak, daha etkin 
analiz ve karar verme süreci oluşturuldu. Değişen rapor-
lama taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde cevap verilmesi 
sağlandı. Mevcut ve gelecekteki iş ve bilgi gereksinimlerini 
karşılayabilecek, iş modelindeki değişimlere uyarlanabile-
cek esnek bir mimari geliştirildi. 

ASELSAN bünyesinde yürütülen projelerin uzun dönemli 
olması göz önünde bulundurularak tahmin ve bütçe yılları 
için ay detayında üç yıl, ayrıca uzun vadeli stratejik plan-
lama yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yıl detayında   
on yıllık olarak planlama yapılmasına olanak sağlandı. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda im-
zalanmış olan “Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) 

Faz1 Projesi SERDAR Sahil Gözetleme Radarı, Elektro 
Optik Alt Sistemi ve SAHAB Tedarik Sözleşmesi” kapsamın-
da ASELSAN tarafından sağlanacak altı adet SERDAR-7M 
Sahil Gözetleme Radarının Fabrika Kabul Testleri gerçek-
leştirildi. SSM, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve HAVELSAN 
çalışanlarından oluşan kabul heyetiyle açık işlem maddesi 
olmaksızın altı sistemin Fabrika Kabul Muayene Testleri 
başarı ile tamamlandı. 

SERDAR-7M Sahil Gözetleme Radarı, sabit bir kara plat-
formu üzerinde kullanılabilen, su üstü deniz hedeflerini ve 
su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve 
takip edebilen FMCW (Frequency Modulated Continuous 
Wave) tipinde düşük tespit edilme olasılıklı (Low Probability 
of Intercept, LPI) bir radar sistemidir. SERDAR-7M Sahil 

Gözetleme Radarı IALA V-128 “Gemi Trafik 
Hizmetlleri Ekipmanı için Operasyonel ve 
Teknik  Gereksinimler” standardı ile uyum-
ludur.  Kullanılan katı hal güç yükselteç 
teknolojisi ve modüler tasarım yaklaşımı 
sayesinde sistemin faydalı ömrü uzun, ba-
kım/onarım süreleri kısadır. Radar komuta 
kontrol sistemleri ile entegre edilebildiği 
gibi, sahil gözetleme, gemi trafik kontrol,   
liman kontrol gibi uygulamalarda da yük-
sek etkinlik sağlamaktadır.

Serdar-7M Fabrika Kabul 
Testleri Başarıyla Tamamlandı



Zırhlı Araçlara Çifte Koruma: 
SARP-DuAl

Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı kapsamında KİRPİ 
araçlarına entegre edilmek üzere SARP-DUAL Sistemi-

nin tedariğine yönelik olarak ASELSAN ile BMC arasında 
sözleşme imzalandı. 

SARP-DUAL, ana silah olarak 7,62mm makinalı tüfek,    
12,7 mm uçaksavar veya 40 mm bombaatar takılabilen, bu 
silahların yanına yardımcı silah olarak ise 7,62 mm makine-

li tüfek takılabilen bir silah sistemidir. Tekerlekli/paletli zırhlı 
araçlara ve sabit platformlara entegre edilebilen, uzaktan 
komutalı olması nedeniyle personel güvenliğini sağlayan 
etkili ve çok yönlü bir sistemdir.

SARP-DUAL’in araç entegrasyon 
ve doğrulama testleri başarıyla 
tamamlandı.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik MİLKED-
3A3 V/UHF Elektronik Destek (ED) Sistemi ve Elektronik 

Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) 
projelerine ilişkin sözleşmeler, Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) ve ASELSAN arasında, SSM’de gerçekleştirilen 
tören ile imzalandı. 

Gerçekleştirilen imza töreninde, Savunma Sanayii Müsteşa-
rı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa 
Şeker, ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı ve REHİS Sektör Başkanı Oğuz Şener, 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve SST Sektör Başkanı 
Mustafa Kaval, SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sis-
temleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri hazır bulundu.

Sözleşmesi imzalanan projelerden, MİLKED-3A3 V/UHF 
Elektronik Destek (ED) Sisteminin öncüsü olan Mobil V/
UHF Kestirme (DF) ve Dinleme Sistemi (MİLKED-3A2) yak-
laşık on beş yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
aktif olarak kullanılmaktadır.

MİLKEd-3a3 V/UHf 
Elektronik destek Sistemi ve 
Elektronik Harp Komuta, 
Kontrol ve Koordinasyon 
Sistemi İmza Töreni
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TASMUS Sistemi
Makedonya İhracatı

Milli Savuma Bakanlığı ve Makedonya Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Askeri Mali 

İş Birliği Anlaşması kapsamında, Makedonya Cumhu-
riyeti Savunma Bakanlığı ve ASELSAN Elektronik Sa-
nayi ve Ticaret arasında, Makedonya TASMUS Sistemi 
Projesi imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında 
mini bir TASMUS’un (Taktik Saha Muhabere Sistemi) 
Makedonya’ya sevki gerçekleştirildi ve Üsküp’te bu 
sistemin eğitimi ve işletmeye alma faaliyetleri başarıyla 
tamamlandı. 

Makedonya TASMUS Sistemi Projesi kapsamın-
da; Band-III frekansındaki yüksek haberleşme hızlı                     
GRC-5220 Genişband Ethernet Tabanlı Radyolink cihazla-
rı kullanılıp, Emniyetli VoIP (e-VoIP) terminalleri ve AYAC 
askeri yönlendiricileri ve Frekans Planlama yazılımı ile 
yeni teknoloji uygulanarak TASMUS sistemimizin bütün 
halindeki ilk ihracatı gerçekleştirildi.
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İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen “Mobile World 
Congress 2017” fuarında; Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz 

istasyonu ULAK için, Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk 
Telekom ile ilk satış sözleşmesi imzalandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 
Suat Hayri Aka, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Galip Zerey, SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal 

ULAK İçin İlk Siparişler Verildi

Sami Tüfekçi, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk 
Telekom Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ve Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel tarafın-
dan satış sözleşmesi imzalandı.

ULAK Projesi ile, güvenli haberleşme altyapılarının milli 
imkanlarla kurulması ve ileri teknoloji ürün geliştirme yete-
neğinin kazandırılarak, Türkiye’nin bu teknolojide söz sahibi 
ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.
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ASELSAN bünyesinde yürütülmekte olan UMTAS (Uzun 
Menzilli TankSavar) ve OMTAS (Orta Menzilli Tanksa-

var) Füzesi Kızılötesi Arayıcı Başlık (KÖAB) Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında, ATAK helikopterinden yapılan atışlar 
ile UMTAS füzesinin kalifikasyonu başarıyla sonuçlandı. 

UMTAS KÖAB; sahip olduğu “At-Unut” ve “At-Güncelle” 
modları ile sabit ve hareketli hedeflere karşı, hedefin bakış 
hattında yer aldığı / almadığı durumlarda, nişancıya anlık 
aktarılan görüntü sayesinde sekiz kilometreye kadar etkin 
olarak kullanılabiliyor. KÖAB;

• At-Unut modunda, atış öncesi görüntü üzerinde 
kullanıcı tarafından işaretlenen hedefe kilitlenme ve 
otomatik hedef takibi işlevlerini,

• At-Güncelle modunda ise, kullanıcı tarafından atış 
öncesi ya da sonrası seçilen hedefe kilitli halde iken, 
uçuş boyunca nişancıya anlık aktarılan görüntü üze-
rinde işaretlenen yeni bir hedefe kilitlenme veya hedef 
üzerindeki kilit noktasını güncelleme işlevlerini

yerine getiriyor.

UMTAS Füzesi 
Kalifikasyon Atışları 
Başarı ile Tamamlandı
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ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen KULAÇ 
İskandil Sisteminin ADA sınıfı korvet “Milli Gemi” 

(MİLGEM) TCG BURGAZADA ve TCG KINALIADA gemile-
rine entegrasyonu öncesi fabrika kabul testleri başarıyla 
tamamlandı.

Yerli katkının en üst düzeyde olması hedefi ile başlanan 
MİLGEM Projesinin birinci ve ikinci gemilerinde (TCG 
HEYBELİADA ve TCG BÜYÜKADA korvetleri), yurt dışından 
temin edilen İskandil Sistemi kullanıldı. MİLGEM projesinin 
üçüncü ve dördüncü gemileri ile beraber Dz. K.K.lığı su 
üstü gemileri envanterine ilk defa milli İskandil Sistemi de 
dahil oldu. Proje kapsamında MİLGEM üçüncü ve dördün-
cü gemilerinde ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen 
KULAÇ İskandil Sistemi kullanılacak, sonrasında ise ilk iki 
gemiye de KULAÇ sistemi entegre edilerek MİLGEM gemi-
leri İskandil Sistemlerinin millileştirilmesi sağlanacak. 

İlk defa ADA Sınıfı Korvetlerle su üstü gemileri envanterine 
dahil olan KULAÇ İskandil Sistemi, yakın dönemde Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) gibi su üstü gemile-
rinin seyir yardımcı sistemi olacak.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen KULAÇ İskan-
dil Sistemi, ilk olarak dört adet Ay Sınıfı denizaltıya entegre 
edilerek kullanıma alındı. Türk denizaltılarında kullanılan 
KULAÇ İskandil Sistemi, aynı zamanda Endonezya denizal-
tısına da entegre edilerek Türkiye’nin ve ASELSAN’ın su altı 
akustik sistemlerine yönelik ilk ihracatı gerçekleştirildi.

KULAÇ İskandil Sistemi, denizaltıların ve gemilerin güvenli 
seyir yapmasına yardımcı olmak için kullanılıyor. Sistem 

suya yayınlanan akustik sinyallerin dipten 
ve su yüzeyinden yansımalarının dinlenmesi 
ve gönderme/alma zamanı arasındaki farkın 
ölçülmesiyle, gemilerin ve denizaltıların de-
niz dibi veya satıhtan olan derinliğini hassas 
olarak kullanıcıya bildiriyor. Askeri standart-
lara göre tasarlanan ve doğrulanan KULAÇ 
sistemi, “Gönderme Alma ve İşlemci Birimi”, 
“Uzak Gösterge Birimleri” ile “Düşük-Yüksek 
Frekans Akustik Transdüserlerden” oluşuyor.

Yüksek hassasiyetle çalışan sistem, 1000 
metre derinliğe kadar ölçüm yapabiliyor. 
KULAÇ İskandil Sistemi, “otomatik aralık”, 
“otomatik faz” ve “manuel” olarak isimlendi-
rilen üç farklı ölçüm modunda çalışabiliyor. 
Ölçüm modu “otomatik faz” veya “otomatik 

aralık” olarak seçildiğinde yayınlanan akustik sinyalin gücü 
ve süresi, derinliğe bağlı olarak sistem tarafından otomatik 
olarak ayarlanıyor. Yüksek kapasiteli kayıt imkanına sahip 
olan sistem, tek platformda birden fazla akustik sistemin eş 
zamanlı kullanımını da sağlıyor.

Milli Gemiye 
Milli İskandil Sistemi
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ASELSAN tarafından yürütülmekte olan Petrol ve Do-
ğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi’nin proje baş-

langıç toplantısı, ihtiyaç makamı olan BOTAŞ’ın konuyla 
ilgili  Genel Müdür Yardımcıları ve yöneticileri, SSM.lığı 
Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başka-

nı, Siber Güvenlik ve 
Koruma Program 
Müdürü ve iş orta-
ğımız HAVELSAN 
ekiplerinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 

Toplantıda proje ile 
ilgili bilgiler katılım-
cılar ile paylaşıldı. 
Türkiye’de petrol 
ve doğalgaz boru 
hatlarının güvenliği 
için ilk defa geliştiri-
lecek olan Entegre 
Güvenlik Sistemi 

kapsamında, ASELSAN ürünü Çok Amaçlı Akıllı Dağıtık 
Akustik Algılayıcı (MİDAS) ve Mini İnsansız Uçan Sistem 
(MİUS) ile Uzak Mesafe Sesli ve Işıklı Uyarı Alt Sistemi 
gibi birçok yeni teknoloji hakkında bilgi verildi. HAVELSAN 
tarafından projede üstlenilecek görevler anlatıldı.

Petrol ve doğalgaz Boru 
Hatlarının Güvenliği Projesi 
Çalışmaları Başladı
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Teknik Üretim ve İhracatı 
Destekleme Platformu Derneği (TÜDEP) ve Savunma 

Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ortaklığı ile gerçekleştirildi. Zir-
veye, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Savunma 
Bakanı  Fikri Işık, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, 
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcileri ile sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, bölge sanayi-
cilerinin temsilcileri katıldı ve bölge firmalarının savunma 
sanayinde daha etkin rol alabilmesi için atılması gereken 
adımlar üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

Zirveye ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken başkanlığında 
dokuz kişilik bir heyetle katıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık konuşmasında, yan sanayi firmalarının savunma sanayi 
için öneminden söz ederken, Bölgede savunma sanayiine 
yönelik kümelenme şeklinde yapılanmalara gidilmesini 
vurgulayarak, ana yüklenici firmalarımızın da yan sanayile-
re daha fazla iş aktarmaları gerektiğini ifade etti. 

Sunumların yanı sıra etkinlik boyunca ASELSAN standında 
ürünler sergilendi ve bölge firmaları ile ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi.

ASELSAN Güney Anadolu 
Savunma Havacılık ve 
Yerlileştirme Zirvesi’nde
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JeMUS Şimdi daha da 
Geniş Bir Alanda 
Hizmet Veriyor

Jandarma Genel Komutanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan ve 
JEMUS Telsiz Sistemi Programı’nın 5. sözleşmesi olan JEMUS 
Adana Kayseri Bölge Telsiz Sistemi Sözleşmesi’ndeki tüm 
teslimatlar başarı ile tamamlandı.

JEMUS Telsiz Sistemi Programı’nda bir aşama daha ba-
şarı ile geçildi. Teslimatları tamamlanan JEMUS Adana 

Kayseri Bölge Telsiz Sistemi Sözleşmesi ile; Aydın (altı il), 
İstanbul (yedi il), Ankara (beş il), Bursa 
(altı il), Kastamonu (beş il), Konya 
(altı il) Jandarma Bölge Komutanlık-
larına ilave olarak, Adana (sekiz il) 
ve Kayseri (yedi il) Bölge Komutan-
lıklarına bağlı Jandarma birlikleri 
de JEMUS Telsiz Sistemi ile hızlı, 
güvenilir ve kesintisiz haberleşme 
imkanlarına kavuştu.

JEMUS Telsiz Sistemi, Türkiye’de 
kurulmuş en büyük Kamu Gü-
venliği Haberleşme Sistemidir. 
Sistemin güvenilirliği ve sürekliliği 
en üst düzeyde teknik önlemler 
alınarak artırıldı. Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın kamu güvenliği 
hizmetini yerine getirmekte kul-
landığı JEMUS; terör, kriz ve doğal 
afet durumlarında muhaberenin 

kesintisiz devamının sağlanması için, teknolojiden azami 
derecede yararlanarak etki-tepki süresini azaltmakta ve 
hızlı, güvenilir, esnek, mobil muhabere imkânı sağlayarak 
bilgiye süratli ve zamanında ulaşılmasına imkân vermekte-
dir. Sistem ile merkezi veri tabanlarından, suçlu, kayıp mal-
zeme, sürücü belgesi, araç ruhsat, plaka ve silah ruhsat 
sorgulama gibi uygulamalar gerçekleştirilmekte, İl Jan-
darma Komutanlıklarında yer alan Harekat Merkezlerinde 
kullanılan 156 Jandarma İmdat, Mesajlaşma, Araç Takip, 
Coğrafi Bilgi Sistemi, Telsiz Çağrı ve Takip gibi yazılımlarla 
etkin şekilde asayiş hizmetleri sürdürülüyor.  

Teslimatları tamamlanan JEMUS Adana Kayseri Bölge Tel-
siz Sistemi Sözleşmesi kapsamında, ASELSAN tarafından, 
15 İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerine JEMUS Tel-
siz Sistemi ve 204 noktaya Plaka Tanıma Sistemi kurularak 
teslimat gerçekleştirildi.
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Artık Kendi Gerçek 
Zamanlı İşletim 
Sistemimizi Kullanıyoruz
TÜBİTAK Milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GiS), ASELSAN Milli Uzaktan Kumandalı 
Silah Sistemi SARP ile Sahada Yerini Alıyor.

Milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi GiS, Savunma Sa-
nayisinin emniyet kritik ve katı gerçek zamanlı işletim 

sistemi ihtiyaçlarını milli imkânlar ile karşılamak üzere 
TÜBİTAK BİLGEM tarafından 2006 yılında geliştirilmeye 
başlandı ve 2013 yılı başında tamamlanarak bir ürün haline 
geldi.

ASELSAN ve TÜBİTAK mühendislerinin ortak çalışması ile 
GiS, ASELSAN Milli Görev Bilgisayarına (Görevsayar®-412) 
entegre edilerek, Milli Atış Kontrol Yazılımları ile SARP 
Uzaktan Komutalı Milli Silah Sisteminin tüm işlevsellik ve 
performans gereksinimlerini karşıladı. Böylece GiS, SARP 
ile sahada da kendini ispatladı.

GİS; savunma sistemleri, aviyonik sistemler, akıllı mühim-
matlar, füze sistemleri, akıllı ulaşım, raylı ulaşım, otomotiv, 
tıp elektroniği, nükleer enerji santralleri dahil birçok alanda 
gömülü sistemler üzerinde kullanılabilecek nitelikte bir 
işletim sistemi. Gelişen teknoloji ile birlikte geliştirme ve 
farklı donanımlara uyumlama çalışmaları süren GiS, çok 
çekirdekli işlemci mimarilerine de destek veriyor, işlemci 
ailesi desteği gün geçtikçe genişliyor. ASELSAN’ın geliştir-
diği SARP Atış Kontrol Yazılımı, sağladığı esnek mimari sa-
yesinde GiS işletim sistemi ile kolaylıkla entegre edilebildi.

ASELSAN, geliştirdiği sistemlerin 
görev bilgisayarı ihtiyacını 2002 
yılından beri milli imkânlar ile 
geliştirdiği Görevsayar® ailesi ile 
karşılıyor. Kara, hava, deniz ve 
füze platformlarında kullanılmak 
üzere geliştirilen Görevsayar® 
ailesi, 11 farklı ürün ile plat-
form ihtiyaçlarına (işlem gücü, 
haberleşme arayüzleri, çevre 
koşulu isterleri) göre uyarlana-
biliyor. ASELSAN sistemleri ile 
3000 adetten fazla teslim edilen 
Görevsayar® ailesi, hem yazılım 
hem donanım olarak tamamıyla 

milli olarak geliştirildi. Bu yerli 
yazılım zincirinde bir eksik halka olan işletim sistemi de GiS 
ile tamamlandı.

ASELSAN’ın millileşme misyonunun devamı olarak, Görev-
sayar® ailesinde ve savunma sanayinin diğer ürünlerinde 
kullanılmak üzere “Milli İşlemci” geliştirme çalışmalarına 
da başlandı.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hava savunma faaliyetle-
rini gerçekleştirmek, ordu seviyesinden kısım komu-

tanı seviyesine kadar hava savunma birlikleri için komuta 
kontrol görevini etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek 
maksadıyla, Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol 
Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Do-
nanımı sözleşmesi Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN 
arasında imzalandı.

İmzalanan HERİKKS projesi ile birlikte yeni hava savunma 
sistemlerinin (HİSAR-A, HİSAR-O, KORKUT, AİC, BKKM, 
KALKAN, Portatif Füze) HERİKKS sistemine entegrasyonu 
sağlanarak, TSK ve NATO bünyesinde bulunan diğer komu-
ta kontrol sistemleri ile bilgi alışverişi yeteneği kazandırılıl-
ması planlanıyor.

HErİKKS ile Birlikte En İyiye



TCG BAYrAKTAr 
deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
Teslim Edildi
Amfibi Gemi (LST) Projesi

TCG Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent 

Bostanoğlu’nun katılımlarıyla ADİK Tersanesi’nde 
gerçekleştirilen törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teslim edildi.

Türkiye’de özel sektör tarafından inşa edilen en büyük ve 
en ileri teknolojiye sahip yerli ve milli amfibi tank çıkar-
ma Gemisi TCG Bayraktar, 139 metre boy ve 7254 tona sa-
hip olup, iki metreden sığ sulara kapak atabiliyor. Gemi, 
1200 ton yük ve çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer taşıma 
kapasitesine sahip olup, ikmal yapmadan 30 gün denizde 
kalarak, 5000 deniz milinden fazla yol alabilmektedir.

Projede ASELSAN, iki adet gemi için geliştirip ürettiği 
ve aynı zamanda tedariğini sağladığı cihaz/sistemlerin 
entegrasyon tasarımı, entegrasyon, test ve lojistik destek 
faaliyetlerini de gerçekleştiriyor.
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Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı kapsamın-
da STAMP-L ve MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Silah 

Sistemleri teslimatını içeren sözleşme ARES Tersanesi 
ile imzalandı. 

Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanıl-
makta olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerimiz, bu 
sözleşme ile Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 
da kullanılmaya başlanacaktır.

Sözleşme imza töreni, SSM Müsteşar Yardımcısı Kök-
sal Liman, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Murat Şeker ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Murat 
Üçüncü’nün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Katar Sahilleri ASelSAn Koruması 
Altında

ASELSAN'dan Yeni Bir 
İhracat Sözleşmesi

STAMP-L, 7.62mm, 12.7mm makinalı tüfekler ve 40mm bomba atar takılabilen bir stabilize silah sistemidir. 
MUHAFIZ, 30mm top takılabilen, bağımsız hareket yeteneğine sahip hassas stabilize yönlendiriciyle donatılmış bir 
stabilize silah sistemidir.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve hâlihazırda birçok 
projede kullanılmakta olan Sayısal Frekans Çevirici 

(Digital Frequency Discriminator-DFD) modülü için ABD 
menşeli bir savunma firması tarafından sipariş verildi.   
Dört ay içerisinde teslimi öngörülen modüllerin üretim 
çalışmalarına başlandı.

Dünyada DFD modülü üretebilen sadece birkaç firma bu-
lunmaktadır. ASELSAN, mikrodalga ürünleri ile bu alanda 
üretim yapan sayılı ülkeler arasına girmekle kalmadı;  
DFD ve benzer mikrodalga modüllerin diğer ülkelere ihracı 
konusunda da önemli bir adım attı.

Mikrodalga Ürünler 
Yurt Dışına Açılıyor
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Silah Tespit radarı 
Sözleşmesi İmzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında “Silah 
Tespit Radar Sistemi Sözleşmesi” imzalandı. Proje 

kapsamında Silah Tespit Radarı (STR) sisteminin ve alt 
birimlerinin geliştirilmesi, tasarımı, üretim ve destek faali-
yetleri gerçekleştirilecek.

STR projesi ile düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen 
havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve 

düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan, yük-
sek teknolojili bir radar sisteminin yurt içinde 
özgün olarak tasarlanması ve geliştirilmesi 
hedefleniyor.
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En İyi Öğrenci Bildirisi
Portekiz’in Lizbon şehrinde 11. kez düzenlenen Ulus-

lararası Medikal Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri 
Sempozyumu’na  (International Symposium on Medical 
Information and Communication Technology  2017, ISMICT 
2017) katılarak bildiri sunan çalışanımız Ümit İrgin; teknik 
komite tarafından "doktora öğrencilerinin araştırmaları-
nın sağlık teknolojisine katkısının" ele alındığı, çalışma 
ve araştırma yöntemlerinin değerlendirilmesiyle verilen,               
“En İyi Öğrenci Bildirisi” ödülünü aldı.

ODTÜ’den Prof Dr. Nevzat Güneri Gençer’in danışmanlığın-
da devam eden doktora çalışmaları kapsamında; Ümit İrgin 
(REHİS-GYTM, ODTÜ), Can Barış Top (TSYGM-GAAPM), 
Azadeh Kamali TAFRESHİ (ODTÜ) ve Prof. Dr. Nevzat G. 
Gençer tarafından hazırlanan “Received Signal in Harmo-
nic Motion Microwave Doppler Imaging as a Function of 
Tumor Position in a 3D Scheme” başlıklı çalışmada, meme 
kanseri teşhisinde, hızlı ve doğruluk oranı  yüksek yeni bir 
yöntem önerilerek, deneysel çalışmalarla doğrulanabilirliği 
anlatıldı.

Çalışmada, benzetim ortamında, odaklı ultrason probu 
(OUT) ve mikrodalga gönderme ve alma antenleri sabit 

Başkent Üniversitesi Savunma 
Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme 
Programına (SAYP) Dahil Oldu
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN ve Başkent 

Üniversitesi arasında, Başkent Üniversitesi Kampü-
sünde düzenlenen törenle SAYP protokolü imzalandı. İmza 
törenine Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Habe-
ral ve Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami 
Tüfekçi ile birlikte ASELSAN, ANOVA, FNSS, HAVELSAN, 
NUROL MAKİNA, ROKETSAN, ONUR MÜHENDİSLİK, TAI 
ve YOL-BAK temsilcileri katıldı.

Törene ASELSAN’ı temsilen katılan Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek, ASELSAN'ın üniversitelerle iş 
birliğine büyük önem verdiğini belirterek, söz konusu pro-
tokolün milli teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacağını 
vurguladı.

tutularak, 3 mm x 3 mm x 3 mm ebatlarındaki bir tümörün 
doku içerisinde farklı pozisyonlarına bağlı olarak titreşim 
miktarı ve alma anteninden alınan Doppler işaret seviye-
sine göre bir çözünürlük haritası çıkarıldı. Bu yöntemde, 
mevcut mikrodalga görüntüleme yöntemlerinden (tomogra-
fik görüntüleme) farklı olarak, dokunun dielektrik özel-
liklerine ek olarak mekanik (elastiklik ve titreşim) özelliği 
kullanılıp, doku titreşimlerinden Doppler işareti yaratılarak 
görüntü elde edilebildiği gösterildi.
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ASELSAN, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 
Asya-Pasifik bölgesinin en önemli uluslarara-

sı fuarlardan biri olan LIMA Fuarında yerini aldı. 
ASELSAN, standında Askeri ve Profesyonel Haber-
leşme Sistemleri, Stabilize Silah ve Füze Sistemleri, 
Elektro-Optik sistemler, Aviyonik Sistemler, Denizaltı 
Çözümleri, Elektronik Harp ve Radar Sistemlerini 
sergiledi.

LIMa 
Fuarı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yabancı 

misafirleri standımızda karşıladı.

Fuar sırasında Malezya Başbakanı Necip Rezak standımızı 
ziyaret ederek imkan kabiliyetlerimiz hakkında bilgi aldı.

ASELSAN, bu yıl deniz ve hava sistemlerinin ayrı merkezlerde 
sergilendiği Lima Fuarına iki ayrı stand ile katılım sağladı.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, Malezya 
Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein'i deniz sistemleri 
standında karşılayarak çözümlerimiz hakkında bilgi verdi.
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raylı Ulaşım 
Sistem Çözümleri 
Eurasia Rail Fuarı
Dünyanın üçüncü büyük demiryolu fuarı olan ve bu sene 

yedincisi düzenlenen Eurasia Rail Fuarı’nda ASELSAN, 
raylı ulaşım sistem çözümlerini sektörün profesyonellerine 
aktardı.

CESUR cer kontrol ve sürücü birimi, tren kontrol ve yö-
netim sistemi, MİDAS-R gibi yenilikçi ASELSAN ürünleri 
fuarda sergilendi.

ASELSAN standını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, TCDD Genel Mü-
dürü İsa Apaydın, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi 
Kurt, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ziyaret ederek 
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

UDHB Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ve 
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Veysi Kurt

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ve Genel Müdür 
Yardımcısı Semavi Bilgiç
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ASELSAN, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve sağlık alanında ülkemizdeki en 

önemli uluslararası etkinliklerden biri olan EXPOMED 
EURASIA 2017 fuarına katıldı. Medikal cihaz, ekipman 
ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bi-
limsel etkinliklerin takip edildiği ekinlikte, ASELSAN’ın 
Sağlık Sistemleri alanındaki hedefleri ile projeleri yerli 
ve yabancı ziyaretçilere tanıtıldı.

EXPOMEd Eurasia 
Fuarı
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ASELSAN, Akıllı Şebekeler faaliyet alanı kapsamında  gerçekleştirilen, 5. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na Gümüş Sponsor olarak katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik,  Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ger-
çekleştirildi. Çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşunun 
yanı sıra, özel sektör temsilcileri tarafından da desteklenen 
kongre ve fuar kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, 
akıllı şebekeler ve akıllı şehirler ile ilgili politika ve stra-
tejiler, AR-GE çalışmaları ve mühendislik uygulamaları 
konunun paydaşı olan tüm katılımcılar tarafından değerlen-
dirildi.

ICSG 2017 
Uluslararası Akıllı 
Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı

Etkinlik süresince enerji sistemleri faaliyet alanı kapsamın-
da, Akıllı Şebeke ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri alanla-
rında kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalarımız 
hakkında ikili görüşmeler yapılarak, iş birliği ve yeni proje 
olanakları değerlendirildi. Akıllı Şebeke Sistemleri alanın-
da ARTU-Gelişmiş Uzak Uç Birimi ve APQU-Güç Kalitesi 
Ölçüm Sistemleri sergilenip söz konusu sistemler başta 
Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) ve Elektrik Dağıtım Şirket-
leri olmak üzere birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun 
ilgisini çekti. 

Ayrıca, İstanbul Avrupa Yakasının elektrik dağıtım hiz-
metlerinden sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım firması ile 
imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen, DEPAR - Güç 
Kalitesi Ölçüm Cihazının lansmanı ilk kez bu etkinlikte 
gerçekleştirildi.
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Aselsan ABD-Washington D.C., Walter E. Washing-
ton Convention Center’da düzenlenen “SATELLITE 

2017 Fuarı’na" katıldı.

Uydu haberleşme ve uzay teknolojileri alanında dün-
yanın dört bir yanından firmaların ve ziyaretçilerin ka-
tıldığı fuara, Sırt Uydu Haberleşme Terminali, Acrosat 
Gemi Uydu Haberleşme Terminali, Uydu Görev Yükü 
Ekipmanlarından Faydalı Yük Arayüz Birimi, Ku Bant 
Almaç Birimi ve X-Bant DOCON-L ile sergilendi.

aSeLSaN 
Türkiye 3.sü Oldu
17 takım arasında finale kalan ASELSAN, TUSAŞ’ı 56-49 skorla yenerek, Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi 
(CBL) şampiyonu oldu. ASELSAN, Vestel, Doğuş Grubu, Odeabank, İzmir Özel Türk Koleji, Valeo takımlarının yer 
aldığı Kurumlararası Basketbol Ligleri Türkiye şampiyonasında da üçüncü oldu.

SaTeLLITe 2017 Fuarı
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Endüstri 4.0 Bilgi Günü

2011’de Almanya’da başlayan, 2013’de Dünya’da  “En-
düstri 4.0” olarak lanse edilen ve 4. Sanayi Devrimi olarak  
nitelenen, “Akıllı Üretim / Dijital Üretim / Akıllı Fabri-
kalar” gibi kavramlarla da tanımlanan sanayide dijital 
dönüşüm konusunda Bilgi Günü düzenlendi.

"Bu yeni yaklaşım nedir, neleri içermektedir, hedefleri  
ve beklentileri nelerdir, Dünya’da ve Türkiye’de neler 
yapılmaktadır?" sorularının yanıtları Alper Gerçek tarafın-
dan yapılan, “Endüstri 4.0 Sanayide Sayısal Dönüşüm” 
sunumda cevaplandırıldı.

ASELSAN’ın Bilgi Güvenliği 
Yetkinliği Tescillendi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi çalışmaları sertifika ile belge-

lendirildi. 

ASELSAN’a gümrük faaliyetlerinde 
kolaylık sağlayacak Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü statüsü ve bazı proje şartnamele-

ri için ön koşul niteliğinde olan ISO 27001 sertifikasının 
alınması ile bu alanda önemli bir adım atıldı.
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ASELSAN’ın IoT-Nesnelerin  
İnterneti Güvenlik Çözümüne Ödül 

Bu yıl ki ana teması “IoT-Nesnelerin İnterneti” olan 9. Ulus-
lararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda, 

ASELSAN personellleri Sinan Şenol ve  Kaan Sergen     
Arslan tarafından sunulan “Secure Trusted IoT Gateway-
STIG” isimli makale, Konferans Yönetim Kurulu tarafından 
“Best Industrial Solution Award” ödülüne layık görüldü.

Makalede sunulan STIG çözümünde; kaynak kısıtlarından 
dolayı farklı işlem gücüne sahip nesneler için aynı seviye-
de güvenlik sağlamayı hedefleyen bir mimari önerildi. Bu 
mimaride nesnelerin internet veya geniş alan ağına araya 
eklenecek bir “Güvenli Ağ Geçidi” ile bağlandığı anlatıldı.

Mimarinin ana parçası olan bu “Güvenli Ağ Geçidi” yüksek 
güç gerektiren güvenlik işlemlerini, nesnelerin adına 
yürütmekte; böylelikle nesnelere uçtan-uca yüksek güven-
likli bağlantı kurabilme imkanı sağlamaktadır. Nesneler 
ile “Güvenli Ağ Geçidi” arasındaki bağlantının ise nesne-
lerin farklı özelliklerine göre özelleştirilebilir ve nesnenin 
işlem gücü ölçüsünde ölçeklendirilebilir yapıda olması 
hedeflendiğinden, yapılan güvenlik analizlerine göre, farklı 
donanımsal özelliklere sahip nesnelerin bu özelliklerine 
göre optimize edilen güvenlik fonksiyonlarının kullanıldığı 
çözümler önerildi.

Konferansta yapılan sunum; özellikle günümüzde hızla 
yaygınlaşan nesnelerin interneti uygulamalarının en önemli 
açık noktası olan güvenlik konusuna getirdiği uygulanabilir 
yaklaşım nedeniyle büyük ilgi gördü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
ile İş Birliği Protokolü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile ASELSAN ara-

sında iş birliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet 
Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ve 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Suat Bengür tarafın-
dan imzalanan protokolde, ülkenin stratejik gereksinim-
lerinden olan sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, 
deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması, altyapıların 
kullanımı ve birlikte çalışmaların yürütülmesi amacı ile 
eğitim, projelendirme, laboratuvar ve klinik uygulamalar, 
cihaz incelemesi,  Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
çalışma grupları kurulması konusunda Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi ve ASELSAN arasında iş birliği planlanıyor.



SST TOrK-2017 
Tasarım Çalıştayı
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ASELSAN, Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkan-
lığı, yürütmekte olduğu projelerde birlikte çalıştığı ve 

gelecek projelerde de çalışabileceği Tasarım Çözüm Ortak-
ları ile bir araya gelerek; 
• Sistem Geliştirme Prensipleri,
• Tasarım Döneminde Kalite ve Konfigürasyon yönetimi,
• Elektronik, Mekanik ve Yazılım Geliştirme faaliyetleri 

için karşılıklı beklentiler,
• Entegre Lojistik Destek kavramları ve yaklaşımları 
konularında bilgi vermek, düzenlenen panellerde edinilen 
tecrübeleri paylaşmak amacı ile “SST TORK-2017 Tasarım 
Çözüm Ortakları Tasarım Çalıştayı” konulu ikinci çalıştayı-
nı düzenledi. 



• Mehmet Karakaş SST Sistem Geliştirme Prensipleri, 
• Zühre Yılmazer Seltürk Tasarım Dönemi Kalite Yönetimi,

• Özcan Ünal Konfigürasyon Yönetimi ve 
• Cengiz Aydın Sürdürülebilir Ömür Devri Yönetimi konu-

larında sunumlar yaptı.

Çalıştayda dört farklı konuda panel gerçekleştirildi. Panelle-
re toplam 12 Tasarım Çözüm Ortağı temsilcisi katıldı. Çeşitli 
konularda bilgiler ve tecrübeler paylaşıldı.

1. “Birlikte Elektronik Donanım Çözümü Üretmek”   
Panel, Murat Ertek’in yönetiminde, ELSİS, ARTI ELEKTRO-
NİK ve ETA firmalarının katılımı ile gerçekleştirildi.

2. “Çözüm Ortaklarımızla Birlikte Mekanik Tasarım” 
Panel, İlhan Başçuhadar’ın yönetiminde, REDOKS,         
EKİNOKS ve ANOVA firmalarının katılımıyla gerçekleştirildi.

3. “Yazılım Tasarımında Çözüm Ortaklığı” 
Panel, Ertuğrul Barak’ın yönetiminde, SİMSOFT, ICterra ve 
SimBT firmalarının katılımı ile gerçekleştirildi.

4. “Doğrula, Geçerli Kıl ve Doğru Ürünü Kullan” 
Panel, Emre Ayazoğlu’nun yönetiminde, ALTINAY, DEICO ve 
KUASOFT firmalarının katılımı ile gerçekleştirildi.
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Entegre Yönetim 
Sistemi
Entegre Yönetim Sistemi, kurumların yönetim sistem-

lerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek oluşturduk-
ları sistemler bütünüdür. Entegre Yönetim Sistemi ile 
organizasyonlarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 22000 vb. gibi yönetim sistemleri tek çatı altında 
toplanarak gereklilikleri aynı anda karşılanır.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir çevre için 
şirketlerin uymayı taahhüt ettiği birtakım gereklilikleri 
içeren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 1996 yılında 
yayımlandı. Kaliteyi var etmek için gereksinim duyulan 
çalışan sağlığını korumak, kazaları önlemek, çalışan 
performansını artırmak gibi konular iş hayatında önem 
kazandıkça; yeni yönetim sistemi çalışmaları başlatıldı ve 
1999 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi Standardı yayımlandı. Yönetim sistemlerinin 
yaygınlaşmasıyla, standartların taleplerinin bütünsel ba-
kış açısı ile karşılanacağı etkin bir sistemle yönetilmesi 
gündeme geldi. Sistemleri birbirlerinden bağımsız olarak 
kurup idame ettirmeye çalışmanın bir takım zorluklara ve 
gereksiz tekrarlara neden olduğu tespit edildi. Sistemle-
rin bütünleşmiş olarak yönetilmesinin; sürekli iyileşme, 

süreç yönetimi, yönetimde sistem yaklaşımı, çalışanların 
aktif katılımı, önleme ve ölçme maliyeti gibi konularda 
önemli katkı sağladığı görüldü.

ASELSAN’da 2009 yılından beri alanında en önemli ve 
en çok kabul gören uluslararası standart olan OHSAS 
18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistemi sertifikaları bulunmaktadır. 
ASELSAN’ın tüm yerleşkelerinde her iki yönetim sistemi 
çalışmaları Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü çatısı 
altında birbirleriyle bütünleşik olarak yürütülmektedir. 
Yönetim sistemi standartlarında, İş Sağlığı Güvenliği ve 
Çevre politikalarının; üst yönetim tarafından tanımlanma-
sı, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması gerekliliği 
vurgulanmaktadır. Söz konusu politika, ASELSAN üst 
yönetimi tarafından beyan edilen İş Sağlığı Güvenliği ve 
Çevre performansıyla ilgili niyet ve yönlendirmeler olarak 
tanımlanmaktadır. Mart 2016’da Avrupa Standardizasyon 
Komitesi, 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardında 
düzenlemeler yaparak 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
Standardını yayımladı. Yeni standartta politika gerekli-
likleri güncellendi. Bu güncellemeler de dikkate alınarak 
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ASELSAN EYS Politikası güncellenerek iç/dış müşterilere 
gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

EYS Politikasında da vurgulanmakta olduğu gibi, ASELSAN 
kurulduğu günden bugüne kadar yarattığı katma değeri her 
geçen gün artan entelektüel sermayesine borçlu olduğu-
nun farkında olarak insan odaklı bir yönetim anlayışını 
benimsedi. Bu anlayışla; işyeri ortamında muhtelif sebep-
lerden dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri bertaraf ederek 
riskleri minimize etmek, böylece çalışanların ve iş ortamı-
nın güvenliğini sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği 
çalışmaları sürdürülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu tarafından gerekli görülen alanlarda yapılan ortam 
ölçümleri, her alanda yapılan risk analizleri, kaza kök nede-
ni araştırmaları ve tatbikatlar ile sağlıklı bir çalışma ortamı 
oluşturularak; iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çek-
mek hedeflenmektedir. İlgili birimlerin iş birliğinde, yapılan 
işe ve tesisin özelliğine göre, öncelikli olarak tehlikeleri 
kaynağında yok etme prensibine uygun şekilde mühendis-
lik önlemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı vb. gibi iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması sağlanmaktadır. 
Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici 
firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladı-
ğı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması 
amacıyla 2016 yılında 54.738 saatlik eğitim verildi, slogan 
yarışması, tiyatro gösterisi düzenlendi ve bilgilendirme 
broşürleri dağıtıldı. ASELSAN’a gelen ziyaretçi, altyüklenici 
ve taşeron personelinin, ASELSAN’da bulunduğu süre içe-
risindeki çalışmaları esnasında uymaları gereken iş sağlığı 
güvenliği ve çevre kapsamlarındaki kurallar ve yerleşkenin 
riskleri hakkındaki gerekli bilgiler tesis girişinde video ve 
broşürler ile kendilerine aktarılmaktadır. 

Her çalışmada olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sisteminde de; yönetim sistemi performansının iyileştirile-
rek sürekliliğinin sağlanması temel amaçlar içerisinde yer 
almaktadır.

Sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinci ile çevreyi ve 
doğal kaynakları korumayı öncelikli görevi olarak benim-
seyen ASELSAN, her düzeyde çalışanın katkısıyla çevre 
performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt 
etmektedir. Yapılan çalışmalarla, çevre yönetimi faaliyet-
lerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesine katkı 
sağlanmaktadır. Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması için 
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alındı ve çalışmalar mevzu-
at gerekliliklerine uygun olarak yürütülmektedir. Çalışmala-
rın en etkin şekilde sürdürülebilmesi için izleç ve malzeme 
güvenlik bilgi kartları hazırlandı. Faaliyetler sonucu ortaya 
çıkan tehlikeli atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan çevre izni verilmiş firmalara ve lisanslı taşıma araçla-
rına mevzuata uygun şekilde teslim edilmekte ve kayıtları 
tutularak ilgili mevzuat kapsamında atık beyanları yapıl-
maktadır. İlgili yönetmelikler kapsamında her bir atık türü 
için ilgili bertaraf yöntemi izlenmektedir. Bu çalışmaların 
yanı sıra, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 
yıllık olarak ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama 
Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak karbon ayak 
izi değerinin hesaplanması sağlanmakta ve ulusal/ulusla-
rarası inisiyatiflere gerekli bildirimlerde bulunulmaktadır. 
ASELSAN, icra edilen tüm faaliyetlerde karbon emisyonuna 
dikkat etmektedir. Meydana gelen artışların ve azalmaların 
nedenleri incelenerek, artışlar için önlemler alınmaktadır.
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Sağlıklı Beslenme ve 
Gıda Hijyeni
Sağlıklı beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve 

yaşam kalitesini yükseltmek için ihtiyacınız olan besin 
ögelerini yeterli ve dengeli bir şekilde vücudunuza almaktır. 
Sağlıklı beslenme anne karnından başlayarak hayat boyu 
devam etmesi gereken bir durumdur; beyin, kalp vb. organ-
larınızın düzenli çalışabilmesi, kendinizi zinde hissetmeniz 
için elzemdir. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu kronik 
hastalıklara yakalanma riskiniz artar, hayat kaliteniz düşer. 
Sağlıklı beslenmede dört yapraklı yonca olarak adlandırılan 
besin gruplarını (Süt ve Süt Ürünleri Grubu, Et, Yumurta ve 
Kurubaklagil Grubu, Sebze ve Meyve Grubu, Ekmek ve Tahıl 
Grubu) aynı öğünde birlikte ve/veya aynı gün içerisinde 
önerilen miktarlarda tüketmeniz gerekmektedir. Böylece 
besin çeşitliliğini sağlamış olursunuz.  

Süt ve Süt ürünleri Grubunda yer alan başlıca besinler süt, 
yoğurt ve peynirdir. Süt grubu besinler protein, kalsiyum, 
A vitamini, B2 ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok 
besin öğesi açısından iyi bir kaynaktır. Özellikle kemik ve 
dişlerinizin gelişiminde başlıca rol oynayan kalsiyumun 
vücudunuzda kullanımı süt ürünlerinde bitkisel kaynaklara 
göre daha iyidir. Süt ve süt ürünleri doymuş yağ, kolesterol 
açısından da zengindir. Bu nedenle kolesterol ve yağdan 
kısıtlı diyetlerde yarım yağlı ürünleri tüketmenizi önermek-
teyiz. Sağlıklı yetişkinler için günlük iki-üç su bardağı kadar 
tüketilmesi uygun olacaktır. 

Et, Yumurta ve Kurubaklagil Grubunda et, tavuk, balık, 
yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinler 
bulunur.  Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlar da 

bu grupta yer alır. Bu gruptaki besinler protein, demir, 
çinko, fosfor, magnezyum gibi mineral-

ler; B1, B6, B12 ve A vitaminleri ile posa 
açısından zengindir. Büyüme, gelişme, 
doku onarımı, kan yapımı, bağışıklığın 
güçlenmesinde rol oynayan besin öğele-
ri bu grupta bulunur.  Sağlıklı yetişkinler 
için haftada en az iki kez tüketilmesini 
önermekteyiz. 

Sebze ve Meyve Grubunda yer alan 
sebze ve meyveler folik asit, A, C, E, 
K, B2 ve B6 vitaminleri, kalsiyum, 
magnezyum, potasyum, posa ve diğer 

antioksidan özelliğe sahip 
bileşiklerden zengindir. Aynı 
zamanda sebze ve meyveler 
düşük sodyum, yüksek potas-
yum içeriğine sahiptirler. Bu 
grupta bol miktarda bulunan 
C vitamini ile diyetinizle 
aldığınız demirin vücudunuz-
da kullanılabilirliğini arttırırsınız. Ayrıca kanser oluşumuna 
neden olabilen ve günlük aldığımız besinlerin yıkımı sonu-
cu oluşan reaktif oksijen türlerinin çoğunluğunu zararsız 
hale getirirsiniz. Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve 
tüketilmeli, tükettiğiniz sebze ve meyvenin ise en az iki 
porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler veya turunçgiller, domates 
olmalıdır. 

Ekmek ve Tahıl Grubunda buğday, çavdar, yulaf, pirinç, mı-
sır gibi tahıllar ve bu tahıllardan yapılan un, bulgur, yarma, 
makarna vb. besinler yer alır. Karbonhidrat (nişasta ve lif), 
vitamin, mineral ve diğer mikro besin öğelerinden zengin 
olmakla birlikte az miktarda protein ve yağ içerirler. Özel-
likle E vitamini ve B12 hariç tüm B grubu vitaminlerinden 
zengindir. B1 vitamininin en önemli kaynağıdır.  Günlük 
tüketmeniz gereken miktar kişiye göre değişmekle birlikte 
sağlıklı yetişkinlerde yedi-sekiz porsiyon olabilir.

Yukarıda sözü edilen gruplar dışında su ve posa tüketimi 
sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutmaktadır. Vücudu-
nuzdaki su oranının yeterli düzeyde olması yaşamsal önem 
taşıdığından kaybedilen miktarlarda su alınması elzemdir. 
Günlük su tüketim miktarı ortalama olarak 2-3 lt. olmalıdır. 
Yetişkin ve sağlıklı bireylerde günlük posa tüketim miktarı 
20-30 gr. olarak önermekteyiz.

Yeterli ve dengeli beslenirken besinlerdeki vitamin ve mine-
rallerden maksimum fayda sağlayabilmek için:
• Demir içeriği yüksek besinler (et, yumurta, kurubaklagil-

ler gibi) ile birlikte C Vitamini içeren besinler tüketmek,
• Kuru baklagilleri pişirmeden önce ıslatmak (12-24 saat 

suda bekletmek), ıslatma suyunu dökmek; ancak pişme 
suyunu dökmemek,

• Vitamin ve mineral kayıplarını en aza indirmek için 
makarna ve eriştenin haşlama sularını dökmemek, az su 
konularak çektirme yöntemi ile pişirmek,
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• Sütlaç gibi tahıl ve süt grubu besinleri, kurufasulye/pi-
lav gibi kurubaklagil ve tahıl grubu besinleri bir arada 
tüketmek,

• Sebzeleri pişirirken kayıpları önlemek için ayıklayıp, 
yıkandıktan sonra doğramak (pişirme/tüketimden 
hemen önce), doğrudan sıcak ortamla temas ettirme-
mek, yeterli su ile kısa sürede pişirmek,

• Posa içeriğini arttırabilmek için gün içerisinde mutla-
ka çiğ sebze ve meyveleri tüketmek,

Yeterli ve dengeli beslenirken, günümüzde hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerin ortak problemi arasın-
da yer alan besin kaynaklı hastalıklar için gıda hijyeni-
ne önem verilmelidir. Gıda hijyeni; besinlerde fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik bulaşmayı sınırlama veya önlemeyi 
hedeflemektedir. Fiziksel bulaşmalar gıda olmayan mad-
delerin parçalarıdır ve yabancı madde olarak adlandırılır-
lar. Besinlere makineler, çevre, çalışanlar ve zararlılardan 
bulaşabilir.  Fiziksel bulaşmalara örnek olarak metal, 
cam parçaları, yüzük, takı, saç, plastik ve karton ambalaj 
malzemeleri, böcekler verilebilir. Kimyasal bulaşmalar 
zehirleri içerirler. Bu bileşikler vücuda alındığında fiziksel 
tehlikelere neden olduğu gibi öldürücü etki de gösterebi-
lirler. Kimyasal bulaşıcılar besinlere iki yol ile bulaşırlar. 
Bitkiler, mantarlar ve bazı kabuklu deniz canlıları doğal 
olarak zehir içerirler. Bunların çoğunluğu bilinmekte-
dir. Fakat bakteri ve küfler uygun ortam bulduklarında 
besinlerde gelişip çoğalarak zehirli bileşikler üretebilir. 
Bu durum insan sağlığı açısından tehlike oluşturur. Diğer 
kimyasallar ve zehirler ise besinlerin üretimi, taşınması 
ve depolanması sırasında bulaşabilir. Biyolojik bulaşma-
lar bakteri, virüs ve parazit kaynaklıdır. 

Sebze ve meyvelerin hasat, hayvanların ise kesim son-
rasında; bakteri, küf, maya ve enzimlerin aktivasyonu ile 
bozulma süreçleri başlar. Bozulmanın oranı, besinlerin iş-
lenme yöntemleri ve tipine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. 
Besinlerdeki bozulma fiziksel hasarlar, kimyasal kontami-
nasyon, oksidasyon, parazitler, haşereler, kemirgenler ne-
deniyle de meydana gelebilir. Ancak, mikroorganizmalar 
tarafından oluşturulan bozulma daha önemlidir ve ciddi 
besin zehirlenmelerine neden olabilir. Mikroorganizmala-
rın neden olduğu bozulma; organizmanın tipine, çoğalma 
hızına, başlangıç sayısına, besinin bileşimine, pH’sına, 

su aktivitesine, sıcaklığa, oksijen miktarına ve baskılayıcı 
bileşiklerin varlığına bağlıdır. 

Potansiyel tehlikeli besin olarak bilinen; et ürünleri, 
yumurta, patates gibi nişasta içeriği yüksek besinler,  
uygun koşullar sağlanamazsa mikroorganizma üremesi 
için uygun ortam yaratırlar. Patojen bakterilerin en iyi 
çoğalabildikleri sıcaklık aralığı 5- 65˚C’dir. Tehlikeli bölge 
olarak adlandırılan 5-65˚C arasında bırakılan potansiyel 
tehlikeli bir besin, uygun zaman zarfında besin kaynaklı 
hastalıklara/zehirlenmelere neden olabilecek duruma 
gelir. Zaman, bakteriler için en temel ihtiyaçların başın-
dadır. Uygun ortamda bekleme süresi uzadıkça bakteri-
lerin sayıları da hızla artar. Besin zehirlenmelerinin çoğu 
uygun sıcaklık ve uygun zamanın sağlanamaması ile 
ilişkilidir. 

Besin zehirlenmelerinden korunmak ve besin hijyenini 
sağlamak için yapılması gereken öneriler aşağıda sıralan-
mıştır:
• Besinleri çözdürdükten sonra tekrar dondurmayın ve 

çözdürülmüş besini hemen kullanın,
• Sebzeleri dondurucudan çıkardıktan sonra çözülme-

den hemen pişirin,
• Sıcak besinleri sığ ve küçük kaplarda soğutun ve ağzı 

kapalı bir şekilde depolayın,
• Proteinli besinleri mutfakta iki saatten fazla bekletmeyin,
• Kırmızı et, tavuk, balık, sebze ve meyve için ayrı kesme 

tahtaları kullanın, kullanamıyorsanız her çeşit ürün 
işlemi sonrası dezenfekte edin, çapraz bulaşmayı 
önleyin,

• Et ve ürünlerini dondurucuda altı ay, buzdolabında üç 
günden fazla bekletmeyin,

• Patates ve soğan filizlendikten sonra, filizlenen kısmı 
iyice uzaklaştırmadan tüketmeyin,

• Hazırlama yüzeylerini ve ellerinizi sıklıkla yıkayın,
• Mutfakta kullanılan bez ve süngerleri sıklıkla değişti-

rin ve nemli kalmamasına özen gösterin,
• Marketlerden aldığınız ürünlerin son kullanma tarihle-

rini mutlaka kontrol edin,
• Sebze ve meyveleri sirkeli veya dozajlanmış klor 

eklediğiniz suda yarım saat beklettikten sonra yıkayıp, 
tüketin.

Uzm. Dyt. Fatmanur AKBABA
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Basından 
Haberler
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Ziyaretçiler

Özbekistan Savunma Bakanı LT. General 
Kabul Raimovic Berdiyev'in Ziyareti

Bahreyn Krallığı İçişleri Bakanlığı 
Heyetinin Ziyareti
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Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı 
Korg. Yavuz Türkgenci'nin Ziyareti

Kazakistan Savunma Sanayi ve 
Havacılık Bakanı Belbit Atamkulov ve 
Beraberindeki Heyetin Ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ceylan'ın Ziyareti
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korg. Ali Lapanta'nın Ziyareti

Katar Sınır Güvenliği Komutanı 
Brigadier General Hamad Mohd E. Al-
Kubaisi'nin Ziyareti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve 
Beraberindeki Heyetin Ziyareti
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Dz.K.K. Teknik Başkanı Tuğa. Necmi 
Yıldırım'ın Ziyareti

Azerbaycan MEBS Başkanı 
Alb. Memmed Eminov ve Beraberindeki 
Heyetin Ziyareti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal'ın 
Ziyareti
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel KOTİL'in 
Ziyareti

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi 
Derneği YK ve Üyelerinin Ziyareti

MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürü 
Murat Akkaya ve Beraberindeki Heyetin 
Ziyareti








