
Pazar
Dünya savunma harcamaları, büyük oranda gelişmiş 
ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Günümüzde 
ileri teknoloji alanlarında ürün ve hizmet sunan yerli 
savunma sanayine sahip olmak, askeri, politik ve 
ekonomik alanda etkin olmak isteyen ülkeler için 
vazgeçilmez konumda bulunuyor. 
 Dünyada savunma harcamaları yılda 1.600 milyar 
USD düzeyine ulaştı ve 1997 yılında başlayan 
bu artışta, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra 
savunma bütçesini artırarak 650 milyar USD 
üzerine çıkaran ABD’nin payı büyük. Savunma 
bütçelerinin Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı dünya 
genelinde %2.6’ya ulaştı.
 Türk savunma sanayi, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarından meydana geliyor. Kamuya ait 
kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ikmal 
bakım merkezleri, tersaneler ve diğer askeri 
fabrikalar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
oluşturuyor. Kamu ortaklı kuruluşlar, Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı’nın ve aralarında Aselsan’ın da 
bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı’nın (TSKGV) iştiraki olan kuruluşlardan 
oluşuyor. Sermaye yapılarına göre ikiye ayrılan özel 
sektör kuruluşları ise yerli sermayeli firmalar ve 
yabancı ortaklı firmalardan bir araya geliyor.
 2000’li yıllar ile birlikte sürekli bir gelişim eğilimini 
yakalayan Türk savunma sanayi, yaşanan küresel 

krize rağmen son yıllarda olumlu bir tablo çizdi. 
2012 yılında Türk savunma sanayi şirketlerinin 
cirosu 2.3 milyar USD, ihtiyaçların yurt içinden 
karşılanma oranı ise %50’nin üzerine çıktı.
 Türk savunma sanayi de ileri teknoloji özgün 
ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve hem yurt içinde 
hem de uluslararası pazarda rekabet ortamında 
satmayı temel strateji olarak benimsiyor. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin gereksinimlerinin yarısından 
fazlasını karşıladığı gibi uluslararası pazarda dünyanın 
teknoloji devleriyle başarıyla yarışıyor.
 Sektöre 1975 yılında adım atan Aselsan, 
tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ileri teknoloji 
ürün ve sistemler ile günümüzde Türkiye’nin öncü 
savunma sanayi kuruluşu konumuna ulaştı. 
 
Başarılar
Aselsan, kuruluşundan bu yana satışlarını her 
yıl artırarak 2012 yılında yaklaşık 950 milyon 
USD ciro elde etti. Toplam 45 ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek, dünya savunma pazarında tanınan, 
aktif rol oynayan bir firma konumuna erişti.
 ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu “Defense 
News” tarafından her yıl yayınlanan dünyanın en 
prestijli ilk 100 savunma sanayi şirketi içinde, 2009 

yılında 93., 2010 yılında 86. ve 2011 yılında 80. 
sırada tek Türk savunma sanayi kuruluşu olarak yer 
alan Aselsan, 2012 yılında 76. sıraya kadar yükseldi. 
Aselsan, yakın gelecekte dünya çapındaki ilk 50 
savunma sanayi firmasından biri olmayı hedefliyor.
 Türk savunma sanayinin en bilinen markalarından 
biri olarak sektöre önderlik eden Aselsan, birçok 
alanda elde ettiği başarılarla ve aldığı ödüllerle 
adından sıkça söz ettiriyor.
 Bunlara son dönemde yaşanan gelişmelerden 
örnekler verecek olursak, Türk Elektronik 
Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından her yıl 
düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri 
kapsamında Aselsan, 2010 yılında “Türk Telekom 
Jüri Özel Ödülü”ne, 2011 yılında “Elektronikte 
Yenilikçi Ürün Ödülü”ne, 2012 yılında ise, törende 
verilen en prestijli ödül olan “Büyük Firma Dalında 
Yenilikçi Ürün Ödülü”ne layık görüldü.
 Türkiye’nin web ödülleri yarışması Altın 
Örümcek’te, Aselsan web sitesi ‘’Kurumsal ve 
Üretim/Sanayi’’ kategorilerinde birinci seçildi.
 Aselsan tarafından farklı güvenlik seviyesine 
sahip ağlar arasında güvenli bilgi paylaşımının 
yapılabilmesi amacıyla özgün olarak geliştirilen Sanal 
Hava Boşluğu Sistemi, kamu güvenliği ve e-devlet 
uygulamaları gibi gerçek zamanlı hizmet veren 
kamu kuruluşlarındaki yaygın kullanımı ve siber 
saldırılara karşı sağladığı yenilikçi koruma özellikleri 

ile “Türkiye Bilişim Derneği Bilişim 2011 Hizmet 
Ödülleri Kamu Uygulama Ödülü” kategorisinde 
birincilik ödülünü aldı.
 Aselsan 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 
gerçekleştirdiği yurt dışı satışlar itibarıyla en çok 
ihracat yapan kuruluşlar arasında yer aldı.
 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) tarafından düzenlenen ve dört farklı 
firma ölçeği ile iki farklı kategoride belirlenen 27 
finalistin rekabet ettiği “10. Teknoloji Ödülleri”nde 
Aselsan “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.
 
Tarihçe                                                                                                        
Aselsan, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
haberleşme cihaz ihtiyaçlarının yerli imkanlarla 
karşılanabilmesi amacıyla, o zamanki adıyla Türk 
Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 
kuruldu.
 Ocak 1976’da M. Hâcim Kamoy Genel Müdür 
olarak atandı.
 1978 yılında Macunköy Tesisleri’nde ilk binalar 
tamamlanarak üretim başladı. 1980 yılında ilk sırt ve 
araç telsizleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi, 

1983 yılında ise Aselsan’ın ilk ihracatı gerçekleşti.
 1987 yılına gelindiğinde Aselsan, uluslararası iş 
birliği projelerinde aktif olarak yer almaya başladı. 
1988’de F-16 programı için ilk aviyonik cihazlar 
üretildi. Stinger Füze üretimi için dört Nato 
ülkesinin katıldığı ortak projeye dahil oldu. Kalın film 
hibrid devre üretimi için gerekli yatırıma başladı ve 
üretim faaliyetlerini başarıyla tamamladı.
 Nato ortak projelerindeki olumlu gelişmelere 
paralel olarak, 1987 yılında inşasına başlanan 
Aselsan Akyurt tesisleri, 1991 yılında faaliyete geçti. 
Yeni fabrikanın kurulmasıyla, hibrit mikroelektronik, 
ataletsel seyrüsefer, kızılötesi güdüm, lazer güdüm, 
termal görüntüleme sensörleri, pasif görüntü 
yoğunlaştırıcılar gibi temel konularda üretim 
faaliyetlerine başlandı.
 Uluslararası projelerde kazanılan deneyimler, 
yatırımların her geçen yıl artması, ürün yelpazesinin 
genişlemesi ve Ar-Ge çalışmalarına verilen önem 
neticesinde Aselsan, yalnızca teknoloji üreten 
bir firma olmakla kalmayıp, aynı zamanda sahip 
olduğu teknolojik birikimi diğer ülkelere lisans 
altında aktarmaya başladı. 1989 yılında Pakistan’a 
ilk teknoloji transferi yapılarak, Pakistan’da Aselsan 
lisansı ile telsiz imalatına başlandı.
 1990 yılının Mayıs ayında Aselsan hisseleri halka 
arz edilerek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
işlem görmeye başladı.

 1993 yılında ilk askeri kara radarı Askarad Milli 
Savunma Bakanlığı’na teslim edildi, 1996 yılında 
Taktik Saha Muhabere Sistemi (Tasmus) sözleşmesi 
imzalandı. 
 Aselsan, ilk yurt dışı şirketi olan Aselsan - Bakü 
şirketini 1998 yılında Azerbaycan’da kurarak 
faaliyete geçirdi.
 2000 yılında Necip Kemal Berkman, Genel 
Müdür olarak atandı. 
 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı 
kapsamında kaideye monteli hava savunma 
sistemleri seri üretim sözleşmesi imzalandı.
 2004 yılında Helikopter Elektronik Harp 
Sistemleri (HEWS) projesi kapsamında çalışmalara 
başlandı. 2005 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
helikopterlerinin aviyonik modernizasyonu projesi 
imzalandı.
 2006 yılında Cengiz Ergeman, Genel Müdür 
olarak atandı.
 2007 yılında Aselsan Entegrasyon Holü 
Binası inşası tamamlandı ve yerleşme faaliyetleri 
gerçekleştirildi.
 2008 yılında ilk milli hava savunma radarı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.
 2009 yılında Leopard Ana Muharebe Tankı 

Modernizasyonu proje teslimatları tamamlandı.
 30 yılı aşkın süredir Ar-Ge faaliyetleri sürdüren 
Aselsan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kanun 
ve yönetmelik esaslarına göre denetlenerek, 
bünyesindeki dört grup başkanlığı için “Ar-Ge 
Merkezi” belgesi aldı.
 2010 yılında kaideye monteli hava savunma 
sistemlerinin Hollanda’ya ihracatı gerçekleştirildi.
 2011 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
ve Aselsan arasında “Alçak ve Orta İrtifa Hava 
Savunma Füze Sistemi Tasarım ve Geliştirme 
Dönemi Sözleşmesi” imzalandı.
 Günümüzde Aselsan, askeri haberleşme 
sistemleri, radar sistemleri, elektronik harp 
sistemleri, elektro-optik sistemler, seyrüsefer 
ve aviyonik sistemler, silah sistemleri, komuta 
kontrol, keşif, gözetleme ve istihbarat sistemleri, 
deniz sistemleri, ülke güvenliği sistemleri ve trafik 
sistemleri faaliyet alanlarında çok sayıda ürün 
ve sistemin tasarım ve üretimini yapıyor. Söz 
konusu faaliyetlerini, farklı yatırım ve üretim yapısı 
gerektiren proje konularına bağlı olarak;
 Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı 
(HBT), Savunma ve Sistem Teknolojileri Grup 
Başkanlığı (SST), Radar, Elektronik Harp ve 
İstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı (REHİS) ve 
Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup 
Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup 
başkanlığını bünyesindeki Ar-Ge merkezlerinde 
sürdürüyor. 
 
Ürün                                                                                                              
Türkiye’nin lider savunma kuruluşu olan Aselsan’ın 
birinci önceliği; kritik teknolojileri kullanarak, 
özgün ürün ve sistemler geliştirmek. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yanı sıra dost ülke envanterlerinde 
de yer alan Aselsan ürünleri, taktik sahada 
kendini kanıtlamış, zorlu askeri koşullarda 
başarıyla kullanılmakta olan ürünler. Aselsan‘da 
ürün geliştirme faaliyetlerinde en son elektronik, 
elektro-optik ve mekanik teknolojiler, bilgisayar 
destekli geliştirme ve üretim altyapısı ile birlikte 
uygulanıyor. Tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi 
tamamen yerli imkanlarla gerçekleşen ürün ve 
sistemleri, günümüzün teknolojik koşullarında ülke 
savunmasına katkı sağlıyor.
 Aselsan Ar-Ge merkezilerinin temel amacı, yeni 
teknolojiler geliştirerek yurt içinde ve yurt dışında 
sahip olunan rekabet gücünün sürdürülmesi. 2012 
yılı itibarıyla bünyesinde 2000’in üzerinde Ar-Ge 
mühendisi bulunduruyor ve yıllık satış gelirinin 
ortalama %7’sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor. 
Bu oran dünyanın önde gelen savunma firmalarının 
Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı oran ile aynı. Kendi 
bünyesindeki faaliyetlerin yanı sıra Türkiye’nin 
alanında uzmanlaşmış 21 üniversitesi ile de temel 
araştırma projeleri yürütüyor.
 Faaliyetlerini uzun süredir şirket bünyesinde 
sürdüren “Aselsan Teknoloji Üst Kurulu”; teknoloji 
envanterinin izlenmesi, kritik teknoloji alanları 
konusunda öngörülerin ortaya konulması ve 
teknoloji hedef planının oluşturulması faaliyetlerini 
yürütüyor.
 Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 
konusundaki stratejisi kapsamında; faaliyet 
alanlarındaki kritik konularda teknolojik derinliğin 
artırılması, ürünlerinde üstün teknolojilerin 
kullanılması, teknolojinin çok amaçlı kullanımına 
yönelik ürünler geliştirilmesi, üretim verimliliğini 
artıracak teknolojilerin kullanılması, üniversite ve 
KOBİ’lere teknoloji geliştirme konusunda birliktelik/
önderlik sağlanması, Ar-Ge teşvik kaynaklarının 
teknolojik ilerlemeye kanalize edilmesi, temel 
hedefleri arasında yer alıyor.
 
En Son Gelişmeler
Son yıllara bakıldığında Aselsan’ın toplam satışları 
ve ihracat rakamları her yıl düzenli olarak artıyor. 
2012 yılında yaklaşık 950 milyon USD tutarında 
konsolide net satışa ulaşılarak bir önceki yıla göre 
%12 artış kaydedildi. Son beş yıllık satış grafiğine 
bakıldığında, Aselsan yıllık cirosunu 2.5 kat artırdı. 

Geleceğe güvenle bakan Aselsan, hem yürütülen 
faaliyetler gereği ihtiyacı duyulan, hem de yeni 
pazarlara açılmayı sağlayacak yatırımları süratle 
gerçekleştiriyor.
 Aselsan için özellikle 2011 yılı, yurt dışı iştirakler 
kurarak büyüme stratejisi açısından verimli bir yıl 
oldu. Azerbaycan’da yerleşik Aselsan Bakü şirketinin 
yanı sıra Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Ürdün’de şirketler kurdu. Öncelikle söz konusu 
ülkelerin ihtiyaçlarına odaklanmakta olan şirketlerin, 
gelecekte bulundukları bölgeye hizmet verir duruma 
gelmeleri amaçlanıyor. 2011 yılında tamamlanmış 
olan 11 bin m2’lik kapalı alana sahip Baskı Devre 
Üretim tesisi ise Türk sanayinin teknolojik açıdan 
en gelişmiş tesisi niteliğinde.
 Aselsan’ın sürekli büyüme stratejisi kapsamında, 
Ankara Gölbaşı bölgesinde 350 dönümlük bir alan 
üzerine yatırımı sürmekte olan yeni tesis kurulumu 
ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Avrupa’nın 
mikrodalga modül üretimindeki en büyük üç 
tesisinden biri olacak bu yatırım, radar ve elektronik 
harp faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir merkez olma 
niteliği taşıyacak. Aselsan Gölbaşı tesislerinde; kara, 
hava, deniz, uzay ve insansız platformlar için radar 
ve elektronik harp sistemlerine yönelik faaliyetler 
yürütülecek. 
 
Promosyon
Aselsan’ın faaliyet gösterdiği sektör itibarıyla 
kuruluşundan bu yana temel müşterisi Türk 
Silahlı Kuvvetleri oldu. Türk silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarını mümkün olan en ileri teknoloji ile 
maliyet etkin çözümler sunarak karşılamaya 
devam eden Aselsan, müşteri odaklı çalışmaları 
neticesinde, müşteri nezdinde yıllar boyunca 
oluşturduğu değerleri korumaya özen gösteriyor. 
 Müttefik ülke ihtiyaçlarını karşılamak adına aynı 
bakış açısı ile yurt dışında da faaliyet göstermekte 
olan Aselsan, bugüne kadar toplam 45 ülkeye 
ihracat gerçekleştirdi. Aselsan’ın yurt dışına yönelik 
pazarlama faaliyetlerini temel olarak, belirlenen 
öncelikli ülkelerde ihtiyaçların takibine yönelik 
düzenlenen periyodik ziyaretler, uluslararası 
fuarlara katılım, dünya genelinde ya da belirlenen 
bölgelerde karar verici makamlar tarafından takip 
edilen, tanınmış uluslararası yayınlara verilen 
reklamlar, ülke ihtiyaçları doğrultusunda yapılan 
canlı ürün / sistem gösterimleri, gerçeğe en yakın 
saha ve laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen 
testler oluşturuyor.
 
Marka Değerleri                                                                                              
Aselsan, kuruluşundan bugüne kadar geçen süre 
zarfında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, 
Türkiye’de savunma sektörü denildiğinde ilk akla 
gelen marka konumunda. 
 Etik ve Temel Değerleri arasında ulusal bilinç, 
dürüstlük ve güvenilirlik, müşteri odaklılık, insana 

ve çevreye saygı, liderlik, yenilikçilik ve yaratıcılık, 
alçakgönüllülük, kurumsal aidiyet, araştırmacılık ve 
girişimcilik, sürekli gelişim, hedef odaklı çalışma, 
sorumluluk bilinci, ekip ruhu ve dayanışma, 
dinamizm, iş disiplini, maliyet bilinci önde geliyor.
 Aselsan’ın öne çıkan değerlerinden biri de 
“kalite”dir. Ürün ve sistemlerinin kullanıldığı koşullar 
dikkate alındığında, kalite değerinin önemi daha 
iyi anlaşılıyor. Bu nedenle kalite politikası, sağladığı 
ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin 
bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri 
ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile 
zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi 
amaçlıyor.
 
www.aselsan.com.tr
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Aselsan
›	Aselsan 1975 yılında kurulduğunda, çalışmalarına
 Ankara - Kızılay’da bulunan Necatibey
 Caddesi’nde, bir apartman dairesinde kiralanan
 ofiste başladı. Günümüzde faaliyetlerini 
 154 bin m2’si kapalı alan olmak üzere toplam  
 421 bin m2 alanda, çok çeşitli teknolojik ürün  
 ve sistemlere ilişkin tasarım, geliştirme, üretim,  
 entegrasyon ve modernizasyon çalışmaları ile  
 sürdürüyor.

›	“Geleceğe güvenle bakmak, eğitimli toplumlarla
 mümkün olacaktır.” Aselsan bu ilkeyi gözeterek,  
 eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerine
 önem veriyor. Geçtiğimiz dönemde, özellikle
 eğitimi de sekteye uğratacak büyüklükte doğal
 afetlerin yaşandığı bölgelerde okullar
 yaptırılmasına gayret etti. Bu kapsamda, kardeş
 ülke Pakistan’ın Muzafferabad kentinde,
 Erzincan, Adapazarı ve Van Erciş’de okullar inşa
 edildi ve gerekli teçhizatla donatıldı. Ayrıca,
 Ankara Macunköy ve Akyurt’ta yürütülen
 çalışmalarla iki ilköğretim okulunun mevcut
 durumlarında önemli ölçüde iyileşme sağlandı. 

›	Aselsan 2012 yılında, iklim değişiklikleri
 risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini  
 küresel çapta raporlayan, dünyanın en prestijli
 ve yaygın çevre girişimi CDP (Carbon Disclosure  
 Project) tarafından en başarılı firmalar   
 kategorisine dahil edildi.

›	Ocak 2013’ten itibaren Aselsan hisseleri
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 30 içinde
 değerlendirmeye alındı.


