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Dördüncüsü düzenlenen Çalışanın Sesi Çalıştayları 
Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ile İn-
san Kaynakları Direktörlüğü tarafından Sizsiz Olmaz 
sloganıyla düzenlendi. Çalıştaya, idari ve büro işleri 
kulvarlarında görev yapan yaklaşık 390 çalışanımız 
katılarak görüşleri ile ASELSAN’ın kurumsal gelişimi-
ne katkı sağladı.

Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleş-
mesi kapsamında üçüncü teslimat partisi SERHAT 
Radarları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Türkiye’de deniz araçları için milli olarak geliştirilen 
ilk seyir sistem olan WECDIS Sistemi, uygun yedek-
leme mekanizmalarıyla birlikte uluslararası standart-
lara göre kullanılması zorunlu olan güncel elektronik 
haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyrüsefer siste-
midir. İlk milli seyir sistemi WECDIS, Türk Loydu onay 
sertifikasını aldı. 

KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sistemimiz De-
niz Kurdu 2019 Tatbikatında da ilk defa Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanıldı 
ve tam not aldı. KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleş-
me Sistemi sayesinde Kılıç Sınıfı Hücumbotlar uydu 
kapsama alanı içerisindeki her türlü deniz şartında IP 
tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme yeteneğine 
sahip oldu.

ASELSAN, Dünyanın en prestijli havacılık fuarı olan 
Paris Air Show 2019’da 150 m²’lik fuar alanında avi-
yonik sistemlerimiz ve kokpit modernizasyon çözüm-
lerimiz başta olmak üzere döner ve sabit kanatlı hava 
platformlarına sunduğumuz çözümleri sergiledi.

Web sitemiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek ama-
cıyla yenilendi. Web sitemize www.aselsan.com.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız eğitim alanında, mesleki çalışmaların-
da ve spor faaliyetlerinde çok sayıda başarıya imza 
attı. 

Bültenimizde ASELSAN’da Haziran ayı içinde ger-
çekleştirdiği çok sayıda faaliyete ilişkin haberlere yer 
verildi. Bu dönemde binlerce çalışanımız, ülkemizin 
geldiği teknolojik seviyeyi göstermek için örnek gös-
terilen şirket olmaya layık olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam etti. Şirketimiz ve ülkemiz için gurur 
verici pek çok haberi vermek üzere bir sonraki sayı-
mızda görüşmek dileğiyle…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

SİZSİZ 
OLMAZ

İdari ve büro işleri 
kulvarlarında görev yapan 
çalışanlarımız ile bir araya 
gelindi.
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SİZSİZ OLMAZ

Dördüncüsü düzenlenen Çalışanın Sesi Çalıştayla-
rı Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ile 
İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından Sizsiz 

Olmaz sloganıyla düzenlendi. Çalıştaya, idari ve büro 
işleri kulvarlarında görev yapan yaklaşık 390 çalışanımız 
katılarak görüşleri ile ASELSAN’ın kurumsal gelişimine 
katkı sağladı.

Açılış konuşmasında Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, çalıştayların ama-
cının ASELSAN ailesinin ortak problemlerini ortaya çı-
karmak ve yapılan değerlendirmelerle çözüm arayışına 
girilmesi olduğunu vurguladı; takip eden süreçte diğer 
kulvarlarda görev yapan çalışanlarımız için de Çalışanın 
Sesi Çalıştaylarının düzenlenmesine devam edileceğini 
bildirdi.

Doç. Dr. Hakan Karataş’ın ardından konuşmasını yapan 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, düzenlenen Çalışanın Sesi Çalış-
taylarının çıktılarını yönetim olarak çok önemsediklerini 
ve çalışanlarımızın çalıştaylardaki geri bildirimlerinden 
yola çıkılarak belirlenen aksiyon planlarını uygulamaya 
başladıklarını ifade etti. Çalıştayların, özet değerlendir-
melerinin ve bu yönde alınan aksiyonların da zaman 
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kaybetmeden tüm çalışanlarla bizzat kendisi tarafından 
paylaşıldığının altını çizdi.

Açılış oturumunu takiben üç farklı gruba bölünen çalı-
şanlarımız önceki çalıştaylarda olduğu gibi ASELSAN’da 

iş yapış şekli, performans ve yetkinlik değerlendirmesi, 
kariyer yönetimi ile mesleki gelişim uygulamaları hak-
kında görüş ve önerilerini iletti. İletilen görüş ve öne-
riler üst yönetime raporlanmak üzere yazılı olarak kay-
dedildi. 
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Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28 
Haziran 2018 tarihinde imzalanan Seyyar Ha-
van Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi 

kapsamında üçüncü teslimat partisi SERHAT Radarları-

nın 27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan kabul muaye-
ne testleri başarıyla tamamlandı ve radarlar Türk Silahlı 
Kuvvetlerine teslim edildi. 

SERHAT II TESLİMATLARI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

ASELSAN a bülten4
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Su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere 
geliştirilen ve seyir sistemleri ürün ailesi (MİTOS™) 
altında bulunan:

• WECDIS  (Warship Electronic Chart Display & Infor-
mation System) Sistemi, 

• ECDIS (Electronic Chart Display & Information Sys-
tem) Sistemi (Sivil Gemiler için),

• Sayısal İz (Plotlama) Masası ürünlerimiz, Türk Loydu 
tarafından Tip Onay Sertifikası aldı.  

Tip Onay Sertifikasını takiben, MİTOS™ ürün ailesine ait 
dört sistem  (iki adet WECDIS Sistemi, iki adet Sayısal İz 
Masası) Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) pro-

İLK MİLLİ SEYİR SİSTEMİ 
WECDIS, TÜRK LOYDU TİP ONAY 
SERTİFİKASINI ALDI
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jesi kapsamında başarı ile gerçekleştirilen fabrika kabul 
testleri ile ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envante-
rine girdi.
 
Türkiye’de deniz araçları için milli olarak geliştirilen ilk 
seyir sistem olan WECDIS Sistemi, uygun yedekleme 
mekanizmalarıyla birlikte uluslararası standartlara (SO-
LAS) göre kullanılması zorunlu olan güncel elektronik 
haritalarla uyumlu bilgiler sunan bir seyrüsefer sistemi-
dir. Sistem, seyir sistemlerinden alınan konum, yönelim, 
yere ve denize göre hız gibi seyir bilgilerini kullanarak, 
elektronik seyrüsefer haritaları üzerinde ilgili seyir per-
soneline rota planlama ve rota takibi gibi yeteneklerle 
güvenli seyir kabiliyeti sunmaktadır. 

WECDIS sistemi, taşıdığı askeri fonksiyonlar ile taktik ve 
durumsal farkındalık sağlar. Seyir Radarı, D/GPS, Man-
yetik Pusula, İskandil, Parakete, ANS, Cayro Pusula, (W)
AIS, Meteorolojik Sistemler gibi seyir yardımcı ekipman-
ları ile entegre edilen yüksek güvenirlikli, genişlemeye 
açık, ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebilir bir sistemdir. 
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Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere 
Sistemi Tedariki Projesi (KASUMSİS Projesi) kapsa-
mında teslim edilen X-Bant Anten Sistemi tasarı-

mına ASELSAN Özkaynaklı projesi olarak başlandı. İlgili 
ASELSAN Özkaynaklı Proje ile Türkiye’de ilk yerli ve milli 
1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme An-
ten Sistemi tasarım çalışmalarına devam edilmiş olup, 
akabinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN ara-
sında KASUMSİS Projesi imzalandı.

Yerli ve milli olarak tasarlanan diğer uydu haberleşme 
birimleri ile oluşturulan KASUMSİS X-Bant Uydu Haber-
leşme Sistemi kalifikasyon ve fabrika testleri, Savunma 
Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ka-
tılımı ile başarılı bir şekilde Nisan ayında tamamlandı. 

Sonrasında ilk KASUMSİS X-Bant Uydu Haberleşme Sis-
temi TCG MELTEM üzerine entegre edilerek Savunma 
Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katı-
lımı ile Akdeniz ve Ege sularında gerçekleştirilen liman 
kabul testleri ve seyir kabul testlerinden başarıyla ge-
çerek ilk geçici kabul gerçekleştirildi. KASUMSİS X-Bant 

Uydu Haberleşme Sistemimiz, Deniz Kurdu 2019 Tatbi-
katında da ilk defa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tara-
fından aktif olarak kullanıldı ve tam not aldı. KASUMSİS 
X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi sayesinde Kılıç Sınıfı 
Hücumbotlar uydu kapsama alanı içerisindeki her türlü 
deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleş-
me yeteneğine sahip oldu.

KASUMSİS X-BANT 
UYDU HABERLEŞME 
SİSTEMİMİZ DENİZ 
KURDU TATBİKATINDA 
GÖREVDE
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Sualtı savunma sistemleri alanındaki en etkin kon-
ferans ve fuarlarından biri olan ve her yıl düzenli 
olarak gerçekleştirilen Undersea Defence Tech-

nology Konferans ve Fuarı bu yıl Stockholm/İsveç’te 
gerçekleştirildi. Kırk ülkeden yüzün üzerinde firma, 
1200’ün üzerinde askeri ve sivil katılımcının iştirak etti-
ği konferansta Türkiye’den Savunma Sanayii Başkanlığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN, METEKSAN, 
ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM ve STM katılım sağladı.

Konferansta, SST-Sualtı Akustik Sistemleri Sistem Mü-
hendisliği Müdürlüğünden Erdal Mehmetcik tarafından 

“Sensors and Processing” oturumunda “Prediction and 
Representation of Array Performance Under Sensor Fa-
ilure” konulu sunum gerçekleştirildi.

Bu sunumda bir sonar dizinindeki sensörlerin bazıla-
rının bozulması durumunda sistem performansındaki 
değişikliği hesaplayan yeni bir yöntem önerilmiş olup 
bu yöntemin geliştirilmekte olan yeni sonar sistemlerin-
de kullanılması planlanıyor. Yapılan sunum dinleyiciler 
tarafından büyük ilgi gördü ve ASELSAN’ın sualtı akus-
tik alanındaki yetkinliğinin tanıtımı açısından etkili oldu.

UNDERSEA DEFENCE 
TECHNOLOGY KONFERANSI
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Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüz 
dünyasında, bu değişimi anlayan ve uyum sağ-
layan şirketler, küresel rekabette; teknolojileri et-

kin kullanarak daha yüksek katma değer yaratmaktadır. 
Dijital dönüşümün en yaygın olduğu konuların başında 
iş süreçleri gelmektedir. İş Süreçleri Yönetimi, günü-
müzde yeni bir iş modeli olarak tanımlanan önemli bir 
kavramdır.

Marriott Otel İstanbul’da gerçekleştirilen 4’üncü İş Sü-
reçleri Yönetimi Konferansında dijital dönüşümle bir-
likte yaratılan değerler, robotik süreç otomasyonları ve 
operasyonel mükemmeliğe ulaşmada iş süreçleri yöne-
timinin önemi konuları tartışıldı. Ayrıca gelecek politi-
kaları, yenilikler, gelişmeler, beklentiler ve fırsatlar için 
değerlendirme imkanları sunuldu.

Yirminin üzerinde farklı sektörden firmanın üst düzey 
yöneticilerinin katılımcı olarak katıldığı konferansta,  
ASELSAN’ı temsilen Bilgi Yönetimi Direktörlüğünde BT 
Proje ve İş Servisi Yöneticisi olarak görev yapan Murat 
Kalaycılar konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmada iş süreçlerinin dijital dönüşümünde yüksek 
katma değer sağlamak için dikkat edilmesi gereken hu-
susların neler olduğu vurgulanırken; dijital dönüşümün 
yalnızca bir teknolojik yatırımdan ibaret olmadığı, başa-
rılı bir dönüşümün odağında insan faktörü olduğu ve 

stratejik hedefler, kurum kültürü, süreçler ve yönetişim 
yapılarının dijital dönüşümün merkezinde tutulmasının 
öneminden bahsedildi.
 
Bilgi Yönetimi Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilen 
Talep Yönetim Sistemi Projesi ve çevik (agile) dönüşüm-
le birlikte BT çözümü odaklı anlayıştan, İş Uyumu Komi-
tesi ve Tasarım ve Mimari Çalışma Grubu gibi yönetişim 
yapılarının oluşumu ile birlikte iş ihtiyaçlarını temel alan 
değer odaklı yaklaşıma geçen ASELSAN’ın iş süreçleri 
yönetimindeki dijital dönüşüm yaklaşımı ve uyguladığı 
model katılımcılar tarafından büyük beğeni ve ilgi top-
ladı.

İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ 
KONFERANSI
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Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü, 
ASELSAN Burs Programları ile eğitim ve araş-
tırma faaliyetleri desteklenen bursiyerlerin ça-

lışmalarını ASELSAN içerisinde aktarabilmesi için bilgi 
paylaşımı etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. 

Bu kapsamda, 2017 yılından bu yana ASELSAN Yurt İçi 
Doktora Bursiyeri olarak desteklenen Ziya Işıksaçan, 
gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarını, ASELSAN Bi-
yosavunma Araştırma Programları Müdürlüğünün de 
desteğiyle Macunköy yerleşkesinde Mikroakışkanlar 
Teknolojisiyle Tek Damla Kandan Taşınabilir Hemore-
olojik Tanı Sistemleri Geliştirilmesi Semineri ile aktardı. 
Seminere, konu ile ilgilenen 28 çalışanımız katıldı. 

Ziya Işıksaçan, lisans eğitimini 2012 yılında Koç Üni-
versitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 
yüksek lisans eğitimini ise 2014 yılında Edinburgh Üni-
versitesi Biyoelektronik-Biyosensör Mühendisliği Bölü-
münde tamamladı. Yüksek lisans çalışmaları esnasında 
İskoç Mikroelektronik Merkezinde lisansüstü araştırma-

cı olarak çalıştı. 2014 yılından bu yana Bilkent Üniversi-
tesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü ve Ulu-
sal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde çalışmalarına 
devam eden Ziya Işıksaçan 2017 yılında ASELSAN Yurt 
İçi Doktora Bursiyeri olmaya hak kazandı. Bursiyerimizin 
doktora çalışmaları 15 uluslararası konferansta sunuldu 
ve beş dergide yayınlandı. Bunlardan bir tanesi de Lab 
on a Chip dergisine kapak oldu. 

MİKROAKIŞKANLAR 
TEKNOLOJİSİYLE TEK DAMLA 
KANDAN TAŞINABİLİR 
HEMOREOLOJİK TANI SİSTEMLERİ 
GELİŞTİRİLMESİ SEMİNERİ 
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53’üncüsü düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı 
Paris Air Show, Paris Le Bourget Fuar Merkezinde 
gerçekleştirildi. Paris Air Show’a 25 ülkeden top-

lam 2.462 firma katılım sağladı. 142 farklı hava platfor-
munun sergilendiği fuarı üç yüzün üzerinde resmi he-
yetin ziyaret etti. 

ASELSAN, Dünyanın en prestijli havacılık fuarı olan Pa-
ris Air Show 2019’da 150 m²’lik fuar alanında aviyonik 
sistemlerimiz ve kokpit modernizasyon çözümlerimiz 
başta olmak üzere döner ve sabit kanatlı hava platform-
larına sunduğumuz çözümleri sergiledi. Fuara ekibimi-

ze Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Prof. 
Dr. Haluk Görgün ile Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcımız Doç. Dr. Hakan Karataş başkanlık etti. 

Standımızı ziyaret eden misafirlerimiz arasında bulunan 
Ukrayna STE Firması Genel Müdürü Vladislav Belbas ile 
Ukrayna’da devam eden projelerimiz ve olası iş geliş-
tirme faaliyetleri kapsamında bir görüşme gerçekleşti-
rildi. 

PARIS AIR SHOW

ASELSAN a bülten12
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Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü konulu 
ULAK Haberleşme A.Ş. basın toplantısı, Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ha-

luk Görgün, ULAK Haberleşme A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve Genel Müdürü Metin 
Balcı’nın katılımıyla yapıldı.

TÜRKİYE’NİN 5G VE ÖTESİ İÇİN 
İLETİŞİM GÜCÜ TOPLANTISI
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Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi (ARUS) Ko-
ordinatörü Dr. İlhami Pektaş ve beraberindeki 
heyet Pretoria’daki ASELSAN tesisini ziyaret etti. 

ASELSAN Güney Afrika Ofisi Genel Müdürü Sencer Şa-
hin, ARUS’un Güney Afrika’daki faaliyetlerinde destek 
olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

ARUS’UN GÜNEY AFRİKA 
ÇIKARMASI
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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ka-
val’ın İstanbul Teknopark Genel Müdürü Bilal 
Topçu’yu ziyaretinde Teknopark’ta yürütülen 

çalışmalar görüşüldü. Ziyarette ASELSAN’ın savaş sis-
temlerini sağladığı Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi 
(LHD) TCG Anadolu’nun maketi takdim edildi.

İSTANBUL 
TEKNOPARK 
ZİYARETİ
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Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen Ege 
Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesi, İzmir Kaya 
Convention Center’da gerçekleştirildi. Programa 

SSB ve TSKGV şirketlerinin yanı sıra savunma sanayi ana 
yüklenici firmaları ve bölge firmalarının temsilcileri ka-
tıldı.

ASELSAN, etkinliğe Sanayileşme ve Tedarik Direktörlü-
ğü yetkililerinden oluşan dokuz kişilik bir heyetle katıldı.  
Açılış konuşmalarında Ali Rıza Kılıç, ASELSAN hakkında 
genel bilgilendirme yaparak organizasyondan beklen-
tilerini paylaştı. Açılış konuşmaları sonrasında ikili gö-
rüşmeler ile programa devam edildi.

Programın ikinci gününde, ASELSAN Tedarikçi İlişkileri 
Yönetimi Müdürü Burak Sarı tarafından ASELSAN teda-
rik süreçleri, millileştirme çalışmaları ve tedarikçilere 
sağlanan destekler konusunda bir sunum gerçekleşti-
rildi.

İki gün süren organizasyonda katılımcı firmalar ile 
125’in üzerinde ikili görüşme gerçekleştirildi ve firmalar 
ile potansiyel iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Zirvenin anısına ASELSAN Sanayileşme ve Tedarik Di-
rektörü Ali Rıza Kılıç’ a plaket takdim edildi.

EGE SAVUNMA SANAYİ VE 
TEDARİKÇİ ZİRVESİ
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2015 yılı itibarıyla SST Entegre Lojistik Destek Di-
rektörlüğü tarafından her yıl düzenli olarak orga-
nize edilmekte olan birlik ziyaretleri kapsamında 

2019 yılının ilk ziyareti, İzmir’de bulunan 57’nci Topçu 
Tugay Komutanlığı ve 44’üncü Bakım Merkez Komutan-
lığına 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Ziya-
ret süresince aşağıdaki faaliyetler icra edildi:

• ASELSAN ve ASELSAN ürünleri hakkında bilgilen-
dirme yapıldı.

• Birliklerde bulunan ASELSAN sistemlerinin fonksi-
yonellik testleri ve periyodik bakımları yapıldı.

• Kullanıcı ve bakım personeline tazeleme eğitimleri 
verildi.

• Kullanıcı ve bakım personelinin sistemler hakkında-
ki görüş ve önerileri alındı.

57’nci Topçu Tugay Komutanlığı Hava Savunma Tabur 
Komutanı, birlik ziyaretinin ilgili personel açısından çok 
faydalı geçtiğini belirterek ziyarete katılan ASELSAN 
personeline teşekkür belgesi takdim etti.

BİRLİK ZİYARETLERİ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİ ARTIRIYOR
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ÇOCUKLARIMIZA 
KİTAP DESTEĞİ

ASELSAN çalışanları, Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal 
İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesine kitap des-
teğinde bulundu. ASELSAN Sosyal İnovasyon 

Liderleri (ASİL) üyeleri de karnesini alan öğrencilere 
hediyeler verdi.
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Bu yıl sekizincisi Karadağ’da düzenlenen, Mediter-
ranean Conference on Embedded Computing 
(MECO ve Embedded and Cyber-Physical Sys-

tems (ECYPS) konferansında, gömülü sistemler ile ilgili 
analiz, modelleme, tasarım, sınama ve geliştirmedeki 
en son yaklaşım ve araştırma çalışmaları sunuldu. 

Bilim insanları, araştırmacılar ve mühendislerin yeni 
uygulamaları, tasarım problemleri ve bunların çözüm-
leri ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) sonuçları ile 
deneyimlerini paylaştıkları bu çok yönlü uluslararası 
platformda, 43 farklı ülkeden 186 çalışma sergilendi. 

Konferansın kapanış seramonisinde REHİS Radar Görev 
Yazılımları Müdürlüğünde çalışan Dr. Deniz Akdur’a 
yazılım-yoğun gömülü sistemlerdeki çalışmalarından 
dolayı Bilimsel Çalışma ve Katkı Ödülü verilerek, kon-
feransa yaptığı katkı için teşekkür edildi. 
 
183 araştırmacı içinden sadece on araştırmacıya verilen 
bu ödül, ASELSAN’ın Ar-Ge ve akademi-sanayi iş bir-
liklerine verdiği önemi göstermesinin yanı sıra dünya-
da tanınırlığının artırılmasına ve yazılım-yoğun gömülü 
sistemlerdeki yazılım mühendisliği yetkinliğini göster-
mesine katkıda bulundu. 

MEDITERRANEAN CONFERENCE ON 
EMBEDDED COMPUTING (MECO) 
KONFERANSINDAN ÖDÜL
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Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri 
(UGES) Sektör Başkanlığı, personelin birbiri ile 
olan iletişimini, motivasyonunu ve takım ruhunu 

geliştirmek için UGES Olimpiyat oyunlarını düzenledi. 
Gerçekleşen organizasyonda çalışanlar yoğun iş tem-
posuna kısa bir mola vererek keyifli ve heyecan dolu bir 
gün geçirdi. 

Belirlenen 25 takım; yaklaşık dört aylık bir sürede, final 
günü yarıştıracakları arabaları tasarlayarak üretimini 

gerçek- leştirdi. Bu 
süreç içeri- sinde haftalık 
pano tanıtımları ve sosyal sorumlu-
luk projeleri ile kendilerini tanıttı. Ayrıca olimpiyat günü 
de çeşitli takım oyunlarında birbirleriyle yarıştı. Olimpi-
yat komitesi tarafından belirlenen değerlendirme kri-
terlerine uygun olarak da gün sonunda dereceye giren 
takımlara kupaları ve madalyaları verildi.

UGES 
OLİMPİYATLARI
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Fukuoka, Japonya, Kitakyushu International Confe-
rence Center’da, 12’ncisi düzenlenen Asya Kontrol 
Konferansında, ASELSAN MGEO-Kontrol Sistemle-

ri Tasarım Müdürlüğünde görev alan Gökhan Özdoğan 
tarafından hazırlanan makale, konferansın Teknik Danış-
ma Kurulu tarafından, 35 yaş altı kategoride en iyi ma-
kale ödülüne layık görüldü.

ASCC (Asian Control Conference); 1994 yılından beri 
iki yılda bir düzenlenen, davetli tanınmış konuşmacılar, 
özgün bildiri sunumları, paneller, özel oturumlar, poster 
ve sergi sunumları ile sadece Asya’da değil, tüm Dün-
ya’da kontrol biliminin ve teknolojisinin ilerlemesine 
katkıda bulunan uluslararası bir konferanstır. ASCC-19; 
IFAC (International Federation of Automatic Control), 
ACA, JSME, SICE, ISCIE, IEEE iş birliği ile gerçekleşti-
rildi.

ASELSAN ÇALIŞANINA 
SHIMEMURA YOUNG AUTHOR 
PRIZE MAKALE ÖDÜLÜ
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2018-2019 Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye 
Şampiyonası kurum ve şirket takımları arasında 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlendi. 

Başkenti temsilen takımımızın yanı sıra TUBİTAK ve TAI 
takımları da organizasyona katıldı.

Takımımız Tarım ve Orman Müd.-Edirne’yi 3-2 lik skor 
kazanarak yarı finale çıktı, yarı finalde ise Türk Telekom-
Eskişehir takımına 3-2 lik skorla mağlup oldu ve kendi 
grubunda Türkiye üçüncüsü oldu.

MASA TENİSİ TAKIMIMIZ  
ÜÇÜNCÜ OLDU



23TEMMUZ 2019

Web sitemiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 
yenilendi. Web sitemize www.aselsan.com.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

ASELSAN WEB SİTEMİZ 
YENİLENDİ

23TEMMUZ 2019
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Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ve beraberindeki heyetin Macunköy tesislerini ziyareti

ZIYARETLER

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Orhan Kaldırım’ı makamında ziyaret etti.
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Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ve beraberindeki heyetin Macunköy tesislerini ziyareti

Umman Heyetin Macunköy tesislerini ziyareti
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Bahreyn Savunma Bakanlığı heyetinin Macunköy tesislerini ziyareti

 Jandarma Havacılık Kursiyerlerinin Akyurt yerleşkemizi ziyareti
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