İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE YATIRIMLARIMIZ
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MİKROELEKTRONİK
SANAYİ AŞ

İleri uzay
uygulamalarında
kullanılabilecek
kimyasal roket motoru
teknolojilerinin
geliştirilmesi amacı ile
kurulmuştur.

Mobil ve geniş bant
haberleşme sistemlerinin
Ar-Ge, tasarım geliştirme
ve üretim faaliyetlerini
gerçekleştirmek;
uçtan uca yerli ve milli
çözümler geliştirmek için
kurulmuştur.

Turbo motor
teknolojilerini
geliştirmek, tasarım
ve üretimini
gerçekleştirmek amacı
ile kurulmuştur.

Askeri amaçlı
elektromekanik
teleskopik yükseltme
sistemleri üretmek
amacı ile Figes ve
SSTEK ortaklığı ile
kurulmuştur.

Çeşitli tayflarda
elektronik-optik
kamera ve dedektör
sistemlerinin üretimini
ve entegrasyonunu
geliştirmek için
kurulmuştur.

Bor minerallerinin
global standartlarda,
yüksek teknoloji ile
donatılmış tesislerde
katma değeri
yüksek ürünlere
dönüştürülmesi
amacı ile 2017 yılında
kurulmuştur.
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Yerli ve milli
teknolojilerimizin,
teknoloji transferi
marifeti ile uluslararası
pazara açılması için
kurulmuştur.

RFID teknojileri içeren
sistemler alanında
hizmet sunmaktadır.
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S e c u r ı t y

Siber güvenlik, büyük
veri analizi, tehdit
istihbaratı ve yapay zeka
teknolojileri alanında
hizmet sunmaktadır.

MilSOFT; bilgisayar ve
istihbarat (C4I) teknolojileri,
data linkler ve mesajlaşma,
istihbarat ve keşif
gözetleme (ISR) ve görüntü
kıymetlendirme sistemleri,
elektronik harp, gömülü
sistemler, bilgi teknolojileri,
siber güvenlik, eğitim,
modelleme ve simülasyon
sistemleri alanlarında
özgün çözümler
üretmektedir.

Elektronik harp analiz
yazılımları, elektronik
harp test yazılımları,
karıştırma tekniği analiz
yazılımları alanlarında
özgün sistemler
meydana getirmektedir.

Otomatik Namlu
Temizleme Cihazı ÇINGI
günümüz silah sistemleri
ve mühimmatlarının
hızla gelişimi ile namlu
temizliği ve bakımı
konusunda ortaya çıkan
sorunlara çözüm sunmak
üzere yerli kaynaklarla
geliştirilmiş ve imal
edilmiştir.

IMPRO, ülkemizin
uzayda bulunan keşif
gözlem uydularının
sağladığı uydu ham
uydu görüntülerinin
işlenerek kullanılabilir
hale getirilmesi,
ihtiyaç sahiplerine
göre çeşitlendirilmesi
ve satışının
gerçekleştirilmesi amacı
kurulmuştur.

2020
TRANTEN haberleşme,
elektronik harp ve radar
teknolojilerinin başlıca
komponentlerinden
olan antenlerin, anten
alt bileşenlerinin,
RF bileşenlerinin;
tasarım, Ar-Ge, üretim
ve entegrasyon
faaliyetlerinin yapılması
amacı kurulmuştur.

2020 2021
Başta uzay ve havacılık
olmak üzere Ar-Ge,
yazılım ve tasarım
faaliyetlerinin
yürütüleceği ayrıca,
Üretim Teknolojileri
Mükemmeliyet Merkezi
(ÜRTEMM)’in en kısa
zamanda hayata
geçirilmesinin planlandığı
bir teknoloji geliştirme
bölgesidir.

Kalkınma Girişim
Sermayesi Portföy
Yönetimi A.Ş. Yenilikçi ve
İleri Teknolojiler Katılım
Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu
Yatırımlarımız da
öncelikli alan, savunma
sanayi alanındaki dışa
bağımlılığımızı azaltan ve
ülkemizin sahip olmadığı
yetenek ve kapasitesinin
artırılması olacaktır.

