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D E Ğ E RLI  O KUY UCULAR

Milli Savunma Bakanımız, 
ASELSAN’ın TSK’ya önemli 
katkılar sağladığını belirterek 
teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kade-
mesi ve Bakan Yardımcıları ile birlikte ASELSAN’ı ziyaret 
etti. Silahlı kuvvetler için yerli ve milli silah, araç, gereç 
ve mühimmatın önemli olduğuna vurgu yapan Bakan 
Akar, savunma sanayiinde yapılacak akıllı çözümlerin 
sahada birçok problemi kökünden çözeceğini belirtti.

2016 yılında geliştirilip kalifiye edilen ATS-70/71 Elektro- 
Optik Sistemi için üç sene gibi kısa bir süre içerisinde 
3000’inci cihaz üretimi tamamlandı. SARP Uzaktan Ko-
mutalı Silah sistemlerinin gözü ve değişmez nişangâhı 
olan Sistemin seri üretim faaliyetleri yüksek adetlerle 
devam ediyor.

KASUMSİS Uydu Haberleşme Sisteminin entegre edil-
diği gemilerden TCG KALKAN üzerinde kabul işlemleri, 
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı katılımı ile tamamlandı.

Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Te-
darik ve Tersine IFF Geliştirme Projeleri Sözleşmesi kap-
samında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 
bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına ASELSAN tasarımı 
ve üretimi IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazlarının enteg-
rasyon faaliyetlerine başlandı. 

Türkiye’yi denizaltı inşa alanında bir üst lige çıkaracak  
MİLDEN projesinde, ASELSAN göreve hazır. ASELSAN,  
Türkiye’nin ilk milli denizaltısı için mevcut çözümlerini 
geliştirme ve yeni yetenekler oluşturma yönünde üst 
düzey motivasyona sahip şekilde çalışmalarını sürdü-
rüyor.

ASELSAN hisse senedini değerleyen aracı kurum ana-
listleri ve portföy yönetim şirketleri temsilcileri ve Mali 
Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı personeli katılımıyla 
İstanbul’da 2020 yılının ilk analist toplantısı yapıldı. Faa-
liyet sonuçlarının açıklanmasını takiben ASELSAN hisse 
senedi analistlerini ve portföy yöneticilerini bilgilendir-
mek amacıyla yılda iki defa analist toplantıları düzenle-
niyor.

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardım-
laşma Derneği, Elazığ-Malatya depreminin ardından 

TSK’NIN 
TEKNOLOJI 
MERKEZI

bölgede yapılan çalışmalara aktif şekilde destek sağla-
maya devam ediyor. Depremde ağır hasar gören Ma-
latya Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Anaokulu;  
Malatya Valiliği, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
ASİL Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan proto-
kolle yeniden inşa edilecek ve okula ASELSAN Anaoku-
lu adı verilecek.

Ürettiği yerli ve milli teknoloji ile Türk Silahlı Kuvvetle-
ri başta olmak üzere kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu 
elektronik sistemleri geliştiren, bunu gerçekleştirirken 
ülkesine yararlı sosyal projelerde de görev almaya çalı-
şan ASELSAN’a emeği geçen, bir kısmı ebediyete intikal 
etmiş herkese yürekten teşekkür ediyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dün-

dar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak-
yüz, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavak-
lıoğlu ile ASELSAN’ı ziyaret etti.

 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’den brifing alan Bakan Akar ve 
TSK Komuta Kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin 
gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

 Toplantı sonunda güvenlik ve savunma alanında çeşitli 
değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, ASELSAN’ın 
gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerle TSK’ya önemli kat-
kılar sağladığını belirterek teşekkür etti.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLARIN
ASELSAN ZIYARETI
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SALGINA KARŞI MILLI GÜÇ BIRLIĞI

COVID-19 salgını nedeniyle birçok ülke sağlık 
kurumlarında ventilatöre ihtiyaç duyuluyor. Ar-
tan talep ve yürürlüğe konan ihraç kısıtlamaları 

nedeniyle ventilatör kritik bileşenlerinin yurt dışından 
tedarikinde küresel olarak büyük sıkıntı yaşanıyor. 
ASELSAN, talep edilmesi halinde kısa sürede Sağlık Ba-
kanlığı hizmetine sunulabilecek şekilde yurtiçi olanak-
larla ventilatör cihazları geliştirilmesi amacıyla çalışma-
lar yapıyor.

Bu kapsamda, BIOSYS firması tarafından geliştirilmiş 
prototip yoğun bakım ventilatörünün ülkemizde Co-
vid-19 virüsüne karşı yürütülen mücadelede kullanıla-
bilmesi amacıyla Arçelik ve Baykar Savunma ile işbirliği 
yapılıyor. Cihazın üretilebilmesi için yurt dışından teda-
rikinde güçlük çekilen cihaz bileşenlerinin yerli imkân-
larla geliştirilmesi ve üretilmesi için çalışılıyor. 
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Ayrıca COVID-19 hastalığının başlangıçtan yoğun ba-
kıma kadar çeşitli tedavi aşamalarında kullanılabilecek 
farklı ventilatör modelleri üreten yerli firmalar bulunu-
yor. Bu firmaların üretimlerinin aksamaması amacıyla ül-
kemizde üretilmeyen ve salgın sebebiyle yurt dışından 
da temin edilemeyen türbin ve oransal valf gibi kritik alt 
bileşenler geliştiriliyor. Bu geliştirme çalışmasına ilave 
olarak, talep edilmesi halinde en fazla sayıda ventila-
tör üretimini mümkün kılmak üzere, üretici firmalarda 

bulunmayan ancak diğer şirket ve kurum stoklarında 
mevcut diğer bileşenlerin de toplanarak ilgili üretim 
tesislerine aktarılması konusunda koordinasyon görevi 
yürütülüyor.
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SARP’IN GÖZÜ ATS-70/71’DE 3000’INCI 
CIHAZ ÜRETIMI

2016 yılında geliştirilip kalifiye edilen ATS-70/71 
Elektro-Optik Sistemi için üç sene gibi kısa bir süre 
içerisinde 3000’inci cihaz üretimi tamamlandı. 

Bu önemli kilometre taşı Mikroelektronik Güdüm ve 
Elektro-Optik (MGEO) ve Savunma Sistem Teknolojileri 
(SST) sektör başkanlıkları ekiplerinin katılımıyla kutlan-
dı. MGEO Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Sezai Elagöz ile SST Sektör Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval konuşmalarında, proje-
nin ülkemiz ve şirketimiz açısından önemini vurgulaya-
rak, sektör başkanlıkları arasındaki bu örnek çalışma ve 
iş birliği için projede emeği geçen tüm personeli tebrik 
etti. 

Termal kamera, gündüz görüş sistemi ve lazer mesafe 
bulucu içeren ATS-70/71 sistemleri, hem termal hem 
gündüz görüş kamerasındaki sürekli optik büyütme 
özelliği, yüksek performanslı lazerle mesafe ölçme ye-
teneği, geliştirilmiş görüntü işleme algoritması, yüksek 
şok ve titreşim dayanıklılığı ile sahada da yüksek müş-
teri memnuniyeti yaratarak SARP sistemlerinin gözü ve 
değişmez nişangâhı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komu-
tanlığı envanterindeki yerini aldı.  

Sistemin seri üretim faaliyetleri gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı satışları kapsamında yüksek adetlerle devam 
ediyor.
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MKE Kapsül Fabrikası Radyometri Laboratuva-
rında kullanılan yabancı menşeili sistem değiş-
tirilerek yerine ASELSAN üretimi ÖZIŞIK Karşı 

Tedbir Atıcı Sistemi (CMDS) kuruldu. İlgili sistem MKE 
üretimi flare karşı tedbir mühimmatının ilk çıkış hızı test-
lerinde canlı atışlar için kullanılmaya başlandı.

ÖZIŞIK Sistemi,  Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterin-
deki muhtelif hava platformlarının kızılötesi ve radar 
güdümlü tehditlere karşı korunması için flare ve chaff 
mühimmatı atışı ile sahte hedef oluşturup tehditleri ya-
nıltması amacıyla geliştirilmiş bir kendini koruma siste-
midir.

Füze, radar ve lazer tespit cihazlarından alınan uyarı bil-
gileri değerlendirerek otomatik olarak çalışabildiği gibi 
pilot tarafından (manuel/ yarı otomatik) çalıştırılarak, 
tehditlere karşı etkin bir korunma ve yanıltma sağlar.  

Her türlü hava aracı (helikopter, uçak, jet vs.) için kulla-
nılabilen, kullanımı çok kolay, hava araçlarının kendini 
koruma kabiliyetini artıran son derece önemli bir sis-
temdir.

ÖZIŞIK KARŞI TEDBIR ATICI SISTEMI 
TESLIMATI

NİSAN 2020 9
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Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere 
Sistemi (KASUMSİS) Temini Projesi kapsamında 
X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi teslimatları, 

planlanan takvime uygun bir şekilde devam ediyor. 

Uydu Haberleşme Sisteminin entegre edildiği gemi-
lerden biri olan TCG KALKAN üzerinde kabul işlemleri,  

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı katılımı ile tamamlandı.

Yapılan kabul ile birlikte, TCG KALKAN uydu kapsama 
alanı içerisindeki her türlü deniz şartında IP tabanlı, ke-
sintisiz ve güvenli haberleşme yeteneğine sahip oldu.

KASUMSIS X-BANT UYDU 
HABERLEŞME SISTEMI

ASELSAN a bülten10
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Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki 
BMC firması tarafından üretilen Taktik Tekerlekli 
Araç (TTA-2) üzerine entegre edilen Birlik Takip 

Sisteminin (BTS-2) teslimatları 2019 yılında tamamlan-
dı. Buna ilave olarak, ASELSAN ile BMC firması arasında 
ilave Birlik Takip Sistemi için tedarik sözleşmesi imza-
landı. 

Birlik Takip Sistemi (BTS-2), entegre edildiği araçların 
konum bilgilerini periyodik olarak aracın sahip olduğu 
haberleşme altyapıları üzerinden harekât merkezine ak-
taran bir dost birlik takip sistemidir. 

BIRLIKLERIMIZ BTS-2 ILE 
GÜVENLE TAKIPTE
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F-16 UÇAKLARINDA IFF SORGULARI, 
ARTIK ASELSAN IFF MOD 5/S 
CEVAPLAYICI ILE YAPILACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 
2018 yılında imzalanan Dost Düşman Tanıma Ta-
nıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Proje Sözleş-

mesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envan-
terinde bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına ASELSAN 
tasarımı ve üretimi IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazlarının 
entegrasyon faaliyetlerine başlandı.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı ana 
yükleniciliğinde IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihaz tasa-
rım faaliyetleri tamamlanmış olup, seri üretime geçildi. 
Uçaklar üzerinde entegrasyon faaliyetleri ise Mikro- 
elektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı 
sorumluluğunda devam ediyor. Bu kapsamda, prototip 
uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış olup, ilk 
uçuş testi başarı ile gerçekleştirildi.
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MILLI DENIZALTI IÇIN ASELSAN 
GÖREVE HAZIR

Tuğamiral Mehmet Sarı başkanlığında, Milli Savun-
ma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ve MİL-
DEN Dizayn Proje Ofisi yetkililerinden oluşan heyet 

ASELSAN’ı ziyaret etti.

MİLDEN projesinin önemi ve ASELSAN’ın olası katkıları-
nın görüşüldüğü toplantıda, heyete denizaltı donatımına 
ilişkin mevcut yeteneklerin yanı sıra MİLDEN özelinde yü-
rütülen çalışmalar sunuldu.

ASELSAN’ın bu önemli projede azami millileştirme he-
defiyle uyumlu olarak optik, akustik ve elektromanyetik 
tüm sensör ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerine ilaveten 
uydu dahil entegre muhabere sistemleri, seyir sistemleri, 
öz savunma sistemleri ve ana tahrik sistemlerini içeren 
geniş bir milli donatım çözümü yetkililere sunuldu. 

Türkiye’nin lider savunma sanayi şirketi olan ASELSAN’ın 
bulunduğu konumun yüklediği sorumluluğa uygun şe-
kilde MİLDEN tasarım sürecinde her türlü desteği verme-
ye hazır olduğu ifade edildi.

Heyete, ASELSAN’ın denizaltı donatım yetenekleri ve 
ürünleri yerinde gösterilerek bilgi verildi.

ASELSAN Türkiye’nin ilk milli denizaltısı için mevcut çö-
zümlerini geliştirme ve yeni yetenekler oluşturma yö-
nünde üst düzey motivasyona sahip şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor.

NİSAN 2020 15
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ASELSAN ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(MAM) arasında Terahertz (THz) Gerçek Zamanlı 
Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesine ait sözleş-

me imzalandı. Proje kapsamında, THz tümleşik alıcı di-
zisi TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilecek, ASELSAN 
tarafından sistemin diğer donanım/yazılım birimlerinin 
geliştirilmesi ve sistem entegrasyonu yapılacak. Ürünün 
ticarileştirme hakları ASELSAN’a ait olacak.

THz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi; insan 
vücuduna gizlenmiş, patlayıcı düzenekleri, tabanca, tü-
fek, bıçak gibi silahlar ile uyuşturucu, tütün, sigara, et, 
alkol gibi kaçak eşyalar ve benzeri nesneleri, insan vü-
cudundan yayılan doğal THz ışımalarını algılayarak tes-
pit ediyor.

Pasif olarak çalışan cihaz, doğal THz ışımaları kullanarak 
tespit yaptığı için insan sağlığına hiçbir zararı olmayıp, 
hamile ve çocuk yolcu kontrollerinde dahi güvenle kul-
lanılabilecek. 

Dünyada az sayıda ülke tarafından geliştirilmiş olan ci-
haz, çalışma mesafesi, çözünürlük ve saniyede aldığı 
resim sayısı kriterleri göz önünde alındığında muadil 
sistemlere göre daha üstün kalitede görüntü sunacak.

Terahertz Gerçek Zamanlı Yolcu Görüntüleme Sistemi-
nin kişilerin güvenlik ve kaçakçılık tehdidi oluşturma 
riski bulunan; havaalanları, metro istasyonları, otobüs 
terminalleri, tren garları, sınır kapıları, kritik tesisler, alış-
veriş merkezleri, devlet kurumları gibi güvenliğin ön 
planda olduğu noktalarda yaygın kullanım alanına sa-
hip olması hedefleniyor.

TÜBITAK MAM - ASELSAN IŞ BIRLIĞI
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Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 
imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi 
Tedariki Sözleşmesi kapsamında üçüncü tesli-

mat partisi SERHAT Radarlarının kabul muayene testleri 

başarıyla tamamlandı. Sözleşme kapsamında yapılacak 
diğer teslimatların gerçekleştirilmesi için çalışmalar sür-
dürülüyor. 

SERHAT TESLIMATLARI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYOR
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Türkiye’nin başlıca yerli sayısal takograf cihazı üre-
ticilerinden olan ASELSAN, piyasalarda oluşan 
talebe hızlı cevap verebilmek için aylık üretim ka-

pasitesini artırıyor.

 
STC-8250A Sayısal Takograf Cihazının üretimi hak-
kında yerinde inceleme yapmak üzere, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Sanayi 
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Meh-
met Bozdemir ve Daire Başkanı Hasan Hüseyin Mutlu  
ASELSAN’ı ziyaret etti. 

Bakan yardımcısı ve beraberindeki heyete, Genel Mü-
dür Yardımcısı ve Sektör Başkanı Bayram Gençcan ve 
Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri Program Direk-
törü Kerim Berat Biçen eşlik etti. Ziyarette; üretim ve te-
darik süreçleri, sayısal takograf cihazı üretimi hakkında 
bilgiler aktarılarak sayısal takograf cihazının arzı ve tale-
bine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

SAYISAL TAKOGRAF CIHAZININ AYLIK 
ÜRETIM KAPASITESI ARTIRILIYOR

ASELSAN a bülten18
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ADALET BAKANLIĞI CEZAEVI ELEKTRONIK 
GÜVENLIK SISTEMLERI GÖSTERIMI

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri ve adliye bi-
nalarında ihtiyaç duyulan elektronik güvenlik 
sistemlerine yönelik ASELSAN tarafından gelişti-

rilen özgün ve bütüncül çözümler, gerçekleştirilen gös-
terim ile tanıtıldı. 

Gösterime Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şaban 
Yılmaz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı heyeti ile 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü heyeti katıldı. 

ASELSAN’a ait MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı, IP 
Kamera ve Ağ Kayıt Sistemleri başta olmak üzere ko-
ğuş otomasyon, geçiş kontrol, yangın algılama ve ihbar, 

elektromekanik kilit ve interlock, mahkûm acil çağrı, 
interkom, seslendirme ve acil anons, dijital ses kayıt, 
ankesör, kapalı görüş ve avlu gergi teli sistemlerinin se-
naryo temelli fonksiyonel gösterimi gerçekleştirildi. Bu 
sistemlerin ASELSAN MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılı-
mı çatısı altında yönetildiği ve entegre şekilde çalışabil-
diği özellikle vurgulandı. 

Geliştirilen ürün ve çözümlerin, Adalet Bakanlığının 
mevcut ve gelecek tüm projelerinde yer alması için ça-
lışmalara devam ediliyor.
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ASELSAN - TÜBITAK BILGEM  
IŞ BIRLIĞI ÇALIŞTAYI

ASELSAN – TÜBİTAK BİLGEM İş Birliği Çalıştayı, 
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi TÜSSİDE tesislerinde 
gerçekleştirildi. 

Kasım 2019 tarihinde ASELSAN icra kurulunun TÜBİTAK 
BİLGEM ziyaretleri ile başlayan iş birliği geliştirme çalış-
maları, ilk çalıştay ile sonuçlandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. 
Hacı Ali Mantar’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği 
çalıştayda, iyi niyet anlaşmaları ve  protokoller imzalandı.

Her iki kurumun ortaklaşa belirlediği on ana konu başlı-
ğında, odak grup toplantıları gerçekleştirildi. Haberleş-
me ve bilgi teknolojileri, RF  ve anten teknolojileri, optik/
lazer, simülasyon, modelleme, IR iz, sahne üreteci, deniz 
sistemleri, güvenlik, raylı sistemler, yapay zeka ve bulut 
teknolojileri, gerçek zamanlı işletim sistemi ve donanım 
birimleri, yarıiletken ve dedektörler odak konuları altın-
da, yaklaşık 120 alt başlıkta teknoloji transferi yapmaya 
aday olabilecek konular ile potansiyel Ar-Ge çalışmala-
rında yeterli altyapısı olduğu düşünülen teknolojilere 
odaklanıldı. Ayrıca mevcut çalışmalardaki sorunlara ve 
çözümlere yer verildi.

ASELSAN a bülten22
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HBT YALIN DÖNÜŞÜM “BENCHMARKING” 
ZIYARETLERI

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığında Kalite Yönetim Direktörlüğü ve Üretim 
Direktörlüğü liderliğinde başlatılan HBT Yalın Dö-

nüşüm Projesi kapsamında, yalın üretim faaliyetlerinde 
ilerleme kaydetmiş firmalar ziyaret edilmesi ile yapılan 
çalışmalar, edinilen tecrübeler ve uygulanan modeller 
hakkında bilgi almak hedeflendi.

Bu kapsamda, Manisa VESTEL CITY’de yer alan ve Ves-
tel’in ilk fabrikası olma özelliğini taşıyan Vestel Elektro-
nik PCBA Fabrikası ile Vestel City High End Fabrikası zi-
yaret edildi. Bu tesiste halen yıllık iki milyonun üzerinde 
televizyon üretimi yapılıyor.

Ziyaret, elektronik sektöründe yalın üretim uygulama-

larının nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgi almak, HBT sek-
töründe yürütülecek faaliyetler için öngörü sağlamak 
amacıyla gerçekleştirildi. PCBA Fabrikasında TPM (Top-
lam Üretken Bakım) faaliyetlerinin koordinatörlüğünü 
üstlenen Üretim Sistemleri Geliştirme Bölümü persone-
li ziyaretçileri karşıladı. 

Vestel Elektronik tanıtımının ardından ASELSAN’da ha-
len yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkın-
da bilgi verildi. 

Vestel Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürü Vural Kö-
mürcü tarafından TPM ve gelişimi konulu sunum yapıl-
dı. Vestel Elektronik’in yalın üretim faaliyetlerine 2007 
yılında nasıl bir ihtiyaç sonucu başladığı, 2010 yılında 
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TPM ile yola devam etme kararı verdiği, süreçte hangi 
aşamaları geçerek ilerlediği ve şu an geldiği aşama ve 
TPM yolculuğunda Üretim Sistemleri Geliştirme Bölü-
münün rolü anlatıldı. 

Vestel Elektronik yalın üretim uygulamaları sonucunda 
geldiği noktada 1,6 saniyede bir TV üretiyor.

Ziyaret, öğleden sonra Manufacturing Operations Ma-
nagement (MOM) koordinasyon alanının ziyaret edil-
mesiyle devam etti. Yalın yönetim araçlarından maki 
gami tekniğinin uygulanması ile oluşturulmuş bu alan-
da hatların anlık çalışma ve performans durumlarının 
izlenebildiği gözlemlendi. 

Operasyonlarda beklenmedik bir sorun oluşması, iste-
nen hedefin altında kalınması ve/veya risk oluşması du-
rumunda kontrol merkezinden operasyona müdahale 
edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor.

MOM koordinasyon alanının ardından eğitim aktivitele-
ri ile ilgili bilgi almak üzere PCBA TPM Akademi ziyaret 
edildi. İş başı eğitimlerinin de verilebildiği bu alanda 
eğitimlerin nasıl yönetildiği ile ilgili bilgi verildi, kayıp-
larla alınacak eğitimleri ilişkilendirmenin önemi vurgu-
landı. 

Üretim hattındaki her bir işlem, faaliyet ve süreç için 
eğitim simülasyonlarının hazırlandığı ve tüm persone-
lin periyodik olarak bu eğitimlere katılımının sağlandığı 
belirtildi.

TPM Akademinin ardından eğitim faaliyetlerinin saha-

daki yansımalarına dair bilgi verildi ve saha örnekleri 
incelendi.

Ekip PCBA Fabrikasındaki programın ardından Vestel 
City High End Fabrikayı ziyaret etti. TV üretim hattında 
otonom bakım aktiviteleri hakkında bilgi verildi, saha-
dan Kaizen örnekleri paylaşıldı.

Vestel Elektronik, TPM ödül süreci ile TPM kilometre 
taşlarına ulaşmaya çalışıyor ve Award for World Class 
TPM için çalışıyor.  

Günlük yönetim sistemi, TPM akademi, GEMBA dene-
timleri, Kaizen atölyesi, TPM bilgi yarışması gibi araçlar 
kullanılıyor. TPM kayıplarını görebilmek için Lost Cost 
Matrix sistemi kullanılıyor. Buradan çıkan sonuçlara 
göre bölümlere atanan Kaizen’ler belirleniyor. TPM ofis 
bölümlere on beş günde bir giderek Kaizen ölçümlerini 
yaparak performans hedeflerini (KPI) kontrol ediyor. Bu 
çalışmalar sonunda OEE yüzde 24’ten yüzde 52’ye çıka-
rıldığı, Lead Time’ın yüzde 50 azaldığı paylaşıldı.

Ziyaret boyunca, firmanın TPM’in yayılımı ve gelişimi 
için gerekli yapılanmayı sağladığı, personelin yaptığı 
işe ve TPM’e hâkim olduğu değerlendirildi. 

Ayrıca Vestel’in görsel fabrika olarak da çok yol aldığı, 
yapılan tüm faaliyetlerin görsellerle desteklendiği de 
görüldü.

HBT Sektörü üretim faaliyetleriyle kıyaslamalar yapıla-
rak iyi uygulamalardan dersler çıkarıldı. 
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ASELSAN ULUSLARARASI ASKERI 
HELIKOPTERLER KONFERANSINDA

ASELSAN, Londra, İngiltere’de düzenlenen Ulus-
lararası Askeri Helikopterler Konferansında hava 
elektronik harp ve kendini koruma çözümlerini 

sergiledi.

Konferansın ikinci gününde hava elektronik harp ve 
kendini koruma sistemleri sorumlusu Hikmet Özge Ba-
cak, Helikopterler için Elektronik Harp Çözümleri baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi.
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2020 YILININ ILK ANALIST TOPLANTISI

ASELSAN hisse senedini değerleyen aracı kurum 
analistleri ve portföy yönetim şirketleri temsilci-
leri ve Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı 

personeli katılımıyla İstanbul’da 2020 yılının ilk analist 
toplantısı yapıldı. Faaliyet sonuçlarının açıklanmasını 
takiben ASELSAN hisse senedi analistlerini ve portföy 
yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla yılda iki defa ana-
list toplantıları düzenleniyor. Bu yılki organizasyona 33 
aracı kurum ve portföy yönetim şirketini temsilen 49 kişi 
katıldı.  

Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih 
Güçlü tarafından yapılan sunumda, 2019 yıl sonu finan-
sal sonuçlarına ilişkin önemli hususlar ve 2020 yılına 
ilişkin beklentiler aktarıldı. ASELSAN’ın yaşamış olduğu 
dönüşüm sürecine değinen Güçlü, yeni yönetim anla-
yışı sayesinde çalıştığımız kamu kurumları ile daha da 
geliştirdiğimiz uyumun olumlu etkilerinin 2019 yılına 
fazlasıyla yansıdığını ve önümüzdeki yıllar için de geliş-
melerin olumlu olacağını belirtti. 

Analist toplantısında ASELSAN’ın kurmuş olduğu dış 
ticaret firması ASELSAN Global, ihracat, iştirakler, teş-
vikler, devreden KDV, tedarik süreci ve etkin işletme 
sermayesi yönetimi ile ilgili konulara değinildi. Sunum 
sonrasında yapılan soru-cevap seansıyla güncel geliş-
meler değerlendirildi.
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GRAFEN VE IKI BOYUTLU MALZEME ODAK 
TEKNOLOJI AĞI LANSMAN TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTIRILDI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde 
yürütülen ve ASELSAN’ın lider kuruluş olduğu 
Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı 

Lansman Toplantısı SSB’de gerçekleştirildi.

Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı, sa-
vunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yenilenme-
si amacı ile geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak 
sistem/alt sistem ürünleri geliştirmek hedefi kapsamın-
da SSB öncülüğünde oluşturuldu.

ASELSAN, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcılığı, Araştırma Merkezi ve Teknoloji Yönetim Di-
rektörlüğü, İleri Malzemeler Araştırma Program Birimi 
liderliğinde yürütülecek olan Grafen ve İki Boyutlu Mal-
zeme Odak Teknoloji Ağı çalışmalarında; elektronik/
optoelektronik odak çalışma grubunun liderliğini yine 
ASELSAN üstlenirken, kompozitler, koruyucu kaplama-
lar ve boyalar odak çalışma grubu liderliğini ROKET-
SAN, enerji odak çalışma grubu liderliğini ise TÜBİTAK 
MAM yürütüyor. 

Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Teknolojisinin Türkiye’de 
geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışı-
lan ve gelecekte planlanan konulara yönelik olarak ya-
pılması gerekenler ile birbirini bütünleyen çalışmaların 
kurgulanması için gerçekleştirilecek çalıştay faaliyetleri, 
elektronik/optoelektronik, kompozitler, koruyucu kap-
lamalar ve boyalar ile enerji odak çalışma grupları vası-
tasıyla ele alınacak. Bir senelik çalışmanın sonucu olarak 
ise, Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı 
Yol Haritası hazırlanacak.

SSB yetkilileri, kuvvet temsilcileri, akademisyenler ile çe-
şitli firma temsilcilerinden oluşan yaklaşık iki yüz kişinin 
katıldığı lansman toplantısı, SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yö-
netimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz ve SSB İleri Mal-
zeme ve Enerji Projeleri Müdürü Dr. Deniz Demirci’nin 
yol haritasının işleyişi hakkındaki açılış konuşmaları ile 
başladı. Ardından, ASELSAN İleri Malzemeler Araştırma 
Program Biriminden Dr. Merve Yaşacan’ın lider kuruluş 
sunumu ve ASELSAN Akademik İlişkiler Müdürlüğün-
den Dr. Ali Emre Güleç’in  elektronik/optoelektronik 
odak çalışma grubu sunumu ile devam etti.
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HBT SEKTÖR BAŞKANLIĞININ MEBS 
OKULU VE EĞITIM MERKEZ KOMUTANLIĞI 
KONFERANSLARI

MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında 
görevli komuta heyeti, öğretmenler ve kursi-
yerlere, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) 

Sektör Başkanlığı konu uzmanları tarafından verilen kon-
feranslar tamamlandı. 

MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığının talebi 
doğrultusunda başlanan program kapsamında, Gele-
ceğin Network Altyapısı ve ASELSAN’ın Yeri, Taktik Saha 
Muhabere Sistemi (TASMUS) Dokümantasyonu ve Eğiti-
mi ile Kuantum ve Kuantum Sonrası Kriptografi başlıklı 
konferanslar 2019 yılında tamamlandı. 2020 Şubat ayı 
itibarıyla da, Yüksek Hızlarda Veri Kriptolaması ve Veri 

Güvenliğinin Sağlanması, 5G ve Radyo Link Teknolojisi,  
Geniş Bant Terminal Çalışmaları ve Proje Yönetim Meto-
dolojileri konferansları gerçekleştirildi. 

MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığınca,  
ASELSAN çalışanlarının teknik bilgi ve birikimlerini ken-
dileri ile paylaşmalarından duydukları memnuniyet dile 
getirildi.
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ASELSAN LIDERLIK GELIŞIM OKULU 
EĞITIMLERI BAŞLADI

8 Ocak 2020 tarihinde tüm yöneticilerin katılımıyla 
açılış toplantısı gerçekleştirilen ASELSAN Liderlik 
Gelişim Okulu; değerlerimiz temeliyle ve ilham 

veren liderler sloganıyla yüz yüze eğitim programlarına 
başladı.

ASELSAN Liderlik Gelişim Okulu, Kurumsal Yönetim 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş ve  
ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün açılış konuşması ile 
başladı. On beş direktörün katılımıyla programın ilk mo-
dülü olan Kendine Liderlik gerçekleştirildi.

Liderlik Gelişim Okulu programı tüm yöneticiler için üç 
modül halinde planlandı. Eğitimler 2020 yılı boyunca 
devam edecek. Yüz yüze eğitimlerden önce yöneticiler 
için 360 derece Liderlik Ölçümleme Envanteri uygula-
nacak, Liderlik Okulu çalışmaları kapsamında yönetici-
lerle koçluk görüşmeleri de yapılacak. Yöneticiler, Aksi-
yonel Öğrenme Takımları kapsamında, stratejik öneme 
sahip gerçek ASELSAN konuları üzerinde çalışacak ve 
üst yönetimden oluşacak sponsor ekibine çözümler 
sunacak. Program süresince Liderler Liderlere Öğreti-
yor oturumları kapsamında,  yöneticiler yüz yüze eğitim 
modüllerine katılarak kendi liderlik deneyimleriyle ilgili 
paylaşımlarda bulunacak.
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ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörlüğü teknisyenlik iş ortaklığı biriminden çalışanlarımız, Suriye sınırında 
görev yapan REHİS Entegre Lojistik Destek ve Sistem Mühendisliği ekibimiz ve askerlerimizle bir araya 
geldi.

ASELSAN IK SURIYE SINIRINDA
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VERGI DAIRELERI ASELSAN’DA

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. 
Haluk Görgün’ün tensipleri doğrultusunda, Mali 
Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı tarafından ya-

pılan organizasyon sonucunda, zaman ve emek kaybına 
uğranılmaması için yerleşke içinde açılan vergi dairesi 
standtlarında  gelir uzmanlarının desteğiyle verdi.
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MARKA EĞITIMI ÇALIŞTAYI

ASELSAN markasını/kimliğini anlamak ve gelece-
ğe taşımak amacıyla oluşturulan Marka Kurulu 
çalışmaları kapsamında Marka Çalıştayı düzen-

lendi. 

Marka Kurulu üyelerinin ve ASELSAN’daki çeşitli birim-
lerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay-
da ASELSAN markası masaya yatırıldı. Programda, mar-
ka algısından başlanarak ASELSAN markasının analizi 

yapıldı ve kurulun önümüzdeki dönem çalışmalarına 
rehberlik edecek sonuçlar çıkarıldı. 

Marka Kurulu, ASELSAN’ın birlikte başarma değerinden 
hareketle, güven duygusunu hiç kaybetmeden, sürekli 
gelişerek ve yenilenerek ASELSAN markasını mükem-
mele ulaştırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam 
edecek.
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KARIYER FUARI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin düzenledigi Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı kapsamında  
ASELSAN İnsan Kaynakları çalışanları, öğrenciler ve katılımcılar ile bir araya geldi.

TALENT FOR BIZ

İnsan Kaynakları ekibimiz, Talent for BIZ kariyer etkinlikleri kapsamında Kazakistan’ın Almatı şehrinde öğrenciler 
ve genç profesyoneller ile bir araya geldi. İştirakimiz Kazakistan ASELSAN Engineering şirketinin Genel Müdürü 
tarafından yapılan sunum büyük ilgi gördü.
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ETIK ILKELERI KURULUNDAN MGEO 
ÇALIŞANINA TEŞEKKÜR BELGESI

ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu, ASELSAN çalışan-
larından veya ASELSAN dışından kurula iletilen 
başvuruları değerlendirmek amacıyla ve etik ilke 

ve değerlerimizin kurum genelinde yaygınlaştırılabil-
mesini sağlamak amacıyla düzenli toplantılar gerçek-
leştiriyor. 

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sek-
tör Başkanlığı çalışanlarından Gökan Maral, 2019 ve 
2020 yıllarında ASELSAN Etik İlkeleri Kuruluna yaptığı 
iki başvuru ile ASELSAN değerlerine ve etik ilkelerine 
olan hassasiyetini gösterdi. Her iki başvurusunun da 
ASELSAN kaynaklarının korunması ve verimli kullanıl-
masına yönelik olduğu değerlendirildi. Bununla birlik-
te, MARAL, örnek davranışları ile ASELSAN çalışanları-
nın etik ilkelere duyarlı, dürüst ve güvenilir olduğunu 

bir kez daha kanıtlayarak, güven değerinin yaşatılması-
na katkı sağladı. 

MARAL, ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu toplantısına davet 
edilerek kendisine duyarlılığı nedeniyle tüm kurul üye-
lerinin teşekkürleri iletildi ve Kurumsal Yönetim Genel 
Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu Baş-
kanı Doç. Dr. Hakan Karataş tarafından teşekkür belgesi 
takdim edildi.

“Çalışanımızın duyarlılığının tüm ASELSAN çalışanlarına 
örnek olacağına ve ASELSAN değerlerinin benimsen-
mesine katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır.” 
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SST SEKTÖR BAŞKANLIĞI 
2019 YILI YÖNETIM GÖZDEN GEÇIRME 
TOPLANTISI

Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlı-
ğı Yönetim Gözden Geçirme toplantısının beşinci-
si gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk 
Görgün’ün ve SST Sektör Başkanı Mustafa Kaval’ın açılış 
konuşmaları ile başlayan toplantıya, Kurumsal Yönetim 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş ve SST 
Sektör Başkanlığı yöneticileri katılım sağladı.

Toplantı sırasında Sektör Başkanlığına direkt bağlı bö-
lümler (direktörlük/müdürlük) tarafından 2019 yılında 
gerçekleştirdikleri ve önümüzdeki dönemde yapmayı 
planladıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi. Karşılaşı-
lan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışve-
rişinde bulunuldu.

Toplantıda ASELSAN ve SST Sektör Başkanlığı 2020 
yılı hedefleri ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik 
hazırlıklar ile SST Sektör Başkanlığının gelecek vizyonu 
değerlendirildi.
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UGES’TE GÖRÜNÜR LIDERLIK 

Sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinci ile iş 
güvenliğini her zaman ön planda tutarak, çalışma-
larını mevzuata uygun olarak yürüten ASELSAN; 

tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı 
güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmayı he-
defliyor. 

Bu hedeften yola çıkılarak, Ulaşım, Güvenlik, Enerji, 
Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı 
ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar’ın katılı-
mıyla Görünür Liderlik Etkinliği gerçekleştirildi. Saha 
turu sırasında, Bekar’a iş güvenliği ve çevre uygulama-
ları konusunda detaylı bilgi verildi ve görüşleri alındı.
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DENIZALTI ORYANTASYON EĞITIMI 
YERINDE EĞITIM AŞAMASI

Sualtı ve denizaltı projelerinde çalışan ASELSAN 
personelinin daha bilinçli, daha süratli ve daha 
etkin olarak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması ama-

cıyla, Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkan-
lığınca eğitim içeriği hazırlanan ve Öğrenme ve Kurum-
sal Gelişim Uygulamaları Müdürlüğü tarafından Kasım 
2018’den bu yana düzenlenen Denizaltı Oryantasyon 
eğitimlerine 194 ASELSAN personeli katıldı. 

Eğitimin devamı niteliğinde olan Denizaltı Oryantas-
yon Eğitimi Yerinde Eğitim safhası için Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığı tarafından daha önce sağlanan iki adet 
eğitime ilave olarak üçüncü bir eğitim fırsatı sağlandı. 
Bu kapsamda teorik eğitime katılan personel arasından 
seçilen 21 kişi Gölcük bölgesinde icra edilen üçüncü 
Denizaltı Oryantasyon Eğitimi Yerinde Eğitim safhasına 
katıldı ve eğitimlerini tamamladı.

Eğitim kapsamında; Gölcük Tersanesi denizaltı inşa fab-
rikasında bir denizaltı inşasının tüm evreleri görüldü ve 
yetkililerden bilgi alındı. Müteakiben Denizaltı Filosun-
da tahsis edilen denizaltı gemisinde oryantasyon eğiti-
mi teorik kısmında verilen bilgilerle uyumlu gemi tanıtı-

mı yapıldı. Bu aşamada üç grup halinde silah, harekat ve 
makine bölümleri hakkında denizaltıcı personel tarafın-
dan bilgilendirme yapıldı. 

Daha sonra Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığında 
müze ziyareti, DATAS-Denizaltı Taktik Simülatörü gezil-
di, Serbest Çıkış Kulesi Eğitim simülasyonu izlendi, son 
olarak tüm personel Preveze/Gür Denizaltı Dalış Simüla-
töründe fiili dalış simülasyonuna katıldı.

Son gün, ASELSAN eğitimine tahsis edilen TCG PREVE-
ZE denizaltısıyla seyre çıkıldı. Oryantasyon Eğitimi teo-
rik kısmında anlatılan, harekat, seyir, dalış ve emercen-
si hususlar denizaltı tarafından uygulandı. Eğitimin bu 
kısmında su üstü seyri, dalış, yüksek süratte manevralar, 
derin umk, savaş yerleri, yaklaşma ve hücum eğitimi, 
müsademe eğitimi, periskop umkuna geliş ve emercen-
si satıh gibi denizaltı yeteneklerini ve yaşamını içeren 
eğitimler icra edildi. 

Eğitimler sonrasında katılımcılara Fahri Denizaltıcılık 
kartları verildi.
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HBT TEDARIKÇILERINI ZIYARET EDIYOR

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Baş-
kanlığı üst yönetimi, 2019 yılı için aldığı bir karar-
la 2020 yılı Ocak ayında yıllık bir plan hazırlaya-

rak HBT Sektör Başkanlığının en çok çalıştığı ve/veya 
potansiyel çalışabileceği tedarikçilerini ziyaret etmeyi 
hedefledi.

HBT Sektör Başkanı Bayram Gençcan başkanlığında-
ki HBT ekibi, Ocak ayında Teknokar, Şubat ayında ise 
UDEA ve ASSAN-EMS firmalarını ziyaret etti.

ASSAN ve EMS firmaları DMY Grup çatısı altında kart 
dizgi ve EMM konularında onaylı ASELSAN tedarikçi fir-
malarıdır.

Bu firmalarla yoğun bir şekilde çalışan HBT Sektörü, 
2020 yılındaki yüksek rakamlı teslimatları kapsamında 
daha fazla çalışma imkanlarını değerlendirdi.

Firma son dönemde yaptığı alt yapı yatırımları ile birim 
seviyesi testler için ihtiyaç duyulan test alt yapısını da 
güçlendirdi. Bu açıdan HBT Sektörünün birim seviyesin-
deki ihtiyaçlarına daha kolay cevap verebileceği değer-
lendirildi.

Firmanın kart dizgi üretim holleri gezilerek yetkililerden 
detaylı bilgi alındı ve gerekli değerlendirmeler yapıldı.
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2019 EYS KUPASI SAHIBI BELLI OLDU

Entegre yönetim sistemleri hedefleri doğrultusun-
da, yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine 
getirerek, üst yönetimin liderliği ve tüm çalışanla-

rın katılımı ile sistemin iyileştirilmesi amacıyla, 1 Şubat 
2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında EYS Kupasının 
ikincisi düzenlendi.

Değerlendirme komitesi tarafından üretim süreci bulu-
nan Sektör Başkanlıkları, aşağıdaki konularda değerlen-
dirildi:

• İş güvenliği ve çevre konularında sunulan iyileştir-
me önerileri, kimyasalların malzeme güvenlik bilgi 
formalarının (MSDS) bulunması,

• Düzeltici faaliyetlerin kapanma oranı,

• İşe başlama eğitimlerinin verilme oranı,

• İSG eğitimlerine katılım oranı,

• Temel çevre eğitiminin tamamlanma oranı,

• Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmaması 
kaynaklı iş kazası sayısı,

• KKD zimmet formlarının bulunma oranı,

• Bildirilen uygun sayıdaki ramak kala / tehlikeli du-
rum sayısı,

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alarak bi-
rinci olan Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkan-
lığına EYS Kupasını Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün takdim etti.
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TÜRKIYE MASTERLAR ATLETIZM SALON 
ŞAMPIYONASI

Her sene Şubat ayı içinde gerçekleştirilen  
Türkiye Masterlar Atletizm Salon Şampiyonası bu 
sene İstanbul’da 211 atletin katılımıyla Ataköy At-

letizm Salonunda gerçekleştirildi. İki gün boyunca de-

vam eden şampiyonada Bilgi Yönetimi Direktörlüğü per-
soneli Mehmet Bora Teoman, 40+ yaş kategorisinde 60 
metre ve 200 metre branşlarında birinci olarak Türkiye 
şampiyonu oldu.
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ASIL DERNEĞINDEN DEPREM  
BÖLGESINE ANAOKULU 

ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardım-
laşma Derneği, Elazığ-Malatya depreminin ar-
dından bölgede yapılan çalışmalara aktif şekilde 

destek sağlamaya devam ediyor. 

Depremde ağır hasar gören Malatya Doğanşehir ilçesi 
Kurucaova Mahallesi Anaokulu; Malatya Valiliği, Malatya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASİL Yardımlaşma Derneği 
arasında imzalanan protokolle yeniden inşa edilecek ve 
okula ASELSAN Anaokulu adı verilecek. 

Depremden sonra okulları hasar gördüğü için öğrenim-

lerine devam edemeyen anaokulu öğrencilerimizin biran 
önce okula başlayabilmesi için çalışmaların iki ay içinde 
tamamlanması hedefleniyor.

ASİL Yardımlaşma Derneği, bağışçılarının desteğiyle 
deprem yaralarını sarmaya devam ediyor.

Anaokulu yapımına destek olmak için TR13 0006 7010 
0000 0059 4681 39 hesap numarası aracılığıyla ya da 
www.asildernegi.org.tr adresinden online olarak bağışta 
bulunabilirsiniz.
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu‘nun Macunköy Tesislerini Ziyareti

Azerbaycan Heyetinin Macunköy Tesislerini Ziyareti

ZIYARETLER
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Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluğu Öğrencilerinin Macunköy Tesislerini Ziyareti

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Klubü Öğrencilerinin Macunköy Tesislerini Ziyareti
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