SAVUNMA SANAYİNDE
STRATEJİK YATIRIMLAR
STRATEGIC INVESTMENTS
IN DEFENCE INDUSTRY

www.sstek.com.tr

HAKKIMIZDA

MİSYON

2016 yılında kurulan SSTEK Savunma Sanayi
Teknolojileri AŞ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı’nın kuruluşu olarak faaliyet
göstermektedir. Şirketimiz ülke savunması
için kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak
geliştirilmesine ve üretilmesine destek vermek
amacı ile yeni firmalar kurmakta ya da mevcut
firmalara ortaklık sağlamaktadır.

Milli savunma sanayimizde sürekli gelişimi
destekleyen yatırımlar yaparak Ülkemizin kritik
teknolojilerdeki tam bağımsızlık hedefine katkı
sağlamak.

VİZYON
Büyük ve Güçlü Türkiye için yerli ve milli
savunma sanayimizin ileri teknoloji alanlarındaki
dışa bağımlılığının azaltılması amacıyla
gerçekleştireceğimiz yatırımlarda, uygulayacağımız
yönetişim sistemleri ve sürdürülebilir kaynak
yönetimiyle küresel başarılar sağlayan bir kurum
olmak.

TEMEL FAALİYETLERİMİZ
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İZL

Savunma alanında çalışan KOBİ hüviyetindeki
firmaların mevcut kabiliyetlerinin kapasiteye
dönüştürülmesi amacıyla gerekli sermaye desteği
sağlanarak, SSTEK marka değeri ile savunma
ekosistemi içerisinde kendisine yer edinmesi
hedeflenmektedir.

İ H T İ YA Ç

NÜŞÜM
DÖ

Ülke ihtiyaçları doğrultusunda SSB’nin kritik
gördüğü teknolojileri yerli ve milli olarak
geliştirecek firma kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
ve firmaların yürüttükleri tüm faaliyetlerin
izlenmesi sağlanmaktadır.

İT

E

ABOUT US

MISSION

SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ,
established in 2016 is a company of The
Presidency of Turkish Defence Industries (SSB).
SSTEK establishes new companies or enters into
partnership with existing companies to boost
national development and production capability
and capacity of critical technologies required for
the national defence industries.

Make investments that support sustainable
development in our national defense industry to
achieve our country’s goal of full independence in
critical technologies.

VISION
Realize investment on advanced technology areas
in the national defence industries for a great and
mighty Turkey and also apply the information
technology and resource management systems to
be a successful global company.

OUR MAIN ACTIVITIES
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In order to transform existing capabilities into
capacity; SSTEK provides necessary financial
(capital) support for development of the SME’s
infrastructure and organizational capabilities and
then creating a presence in defence area through
SSTEK brand value.

UIREMENT
REQ
MON

Depending on the needs of the country that
are pointed as critical by the SSB, SSTEK
establishes new companies which will develop the
technologies, then monitoring their activities by
controlling and coordinating them.
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FAALİYET / İLGİ ALANLARIMIZ
Robotik

Genetik

Malzeme Teknolojileri

Silah Teknolojileri

Nanoteknoloji

Elektronik, Mekanik ve Mekatronik

Bilgi Teknolojisi

Optik

Siber Güvenlik

Tahrik ve Tahrip Sistemleri

Biyoteknoloji

INVESTMENT AREAS OF INTEREST
Robotics

Genetic

Material Technologies

Weapon Technologies

Nanotechnology

Electronics, Mechanics and Mechatronics

Information Technologies

Optics

Cyber Security

The Drive and Propulsion Systems

Biotechnology
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YATIRIM MODELİ
SSTEK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanlığı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında
firmalara destek sağlamaktadır.
Yapılacak ortaklıkta esas amaç, kamu sermayesi ile
teknoloji üretmek değil, teknoloji üreten firmalara
ve girişimci bireylere destek sağlamaktır. Sağlanan
destekler ile öncelikli olarak ülke savunmasındaki
ihtiyaçların karşılanması, ardından da ihracat
potansiyeli oluşturularak firmaların yeni pazarlara
ulaşması hedeflenmektedir.

Firmaların
ortaklık amacı
ile sunduğu

ürün,
teknoloji

Savunma sanayinde kullanılabilir olmalı.

Rekabet avantajı sağlamalı.

ve / veya

hizmet;

Belirli bir olgunluk seviyesinde olmalı.

Gelişimini ve devamlılığını sağlayacak konusunda
uzman çekirdek ekip firma bünyesinde bulunmalı.
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INVESTMENT MODEL
In the determined areas of activity, SSTEK provides
support to the companies.
The main purpose of SSTEK is not to produce
technology with public capital, but to provide
support to eligible entrepreneurs’ and SME’s
producing technology. Primary target of these
supports is to realize country needs then create
export potential for the newly developed
technologies.

There are 4 main
criteria to be met
by candidate SME’s
for their

product,
technology
and / or

service

offered for the
purpose of
partnership

Must be applicable in defence industry.

Must provide competitive advantage.

Has to be a certain level of maturity.

Has to present core team of expert in the company.
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EKOSİSTEMİMİZ / OUR ECOSYSTEM

FİRMALAR
COMPANIES
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SSTEK firmalar ile diğer kurum
ve kuruluşlar arasında köprü
konumunda yer alarak tanıtım ve
iş birliği süreçlerini yürütmektedir.

Geleceğimizi İnşa Ediyoruz.
Teknolojiyi yakalamaya çalışan
değil, teknolojiye yön veren bir
Türkiye hedefiyle çalışıyoruz.

Geleceğimizi İnşa Ediyoruz.
Teknolojiyi yakalamaya çalışan
değil, teknolojiye yön veren bir
Türkiye hedefiyle çalışıyoruz.

SSB
Geleceğimizi İnşa Ediyoruz.
Teknolojiyi yakalamaya çalışan
değil, teknolojiye yön veren bir
Türkiye hedefiyle çalışıyoruz.

Geleceğimizi İnşa Ediyoruz.
Teknolojiyi yakalamaya çalışan
değil, teknolojiye yön veren bir
Türkiye hedefiyle çalışıyoruz.

PRESIDENCY OF DEFENCE INDUSTRIES

BANKALAR

BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS

YATIRIMCILAR
INVESTOR

TEKNOKENT/TTO

TECHNOPARKS&TECHNOLOGY TRANSFER OFFICES (TTO)

ENTEGRATÖR FİRMALAR
MAJOR COMPANIES

SANAYİ KÜMELENMELERİ
INCENTIVE PROVIDER PUBLIC INSTITUTIONS

TEŞVİK VEREN KURUMLAR
INDUSTRIAL CLUSTERS

SSTEK acts as a bridge between
SMEs and other companies,
institutions and organizations and
carries out SMEs’ promotion and
implements cooperation processes.

2018
2017

EKOSİSTEMİMİZ

2016

OUR ECOSYSTEM
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2019 2020

2017
2017
2017
2017
TRD
2016

2017

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.
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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.

2017 2018
Yerli ve milli
teknolojilerimizin,
teknoloji transferi
marifeti ile uluslararası
pazara açılması için
kurulmuştur.

RFID teknojileri içeren
sistemler alanında
hizmet sunmaktadır.

İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE YATIRIMLARIMIZ

2019
2019
2019 2019
ÇINGI
DataBoss
A n a ly t ıc s

&

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.

2020 2020
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.

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
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.
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2017
2017
2017
2017
TRD
2016

MİKROELEKTRONİK
SANAYİ AŞ

DELTA V Uzay
Teknolojileri AŞ was
established in 2016
with the aim of
developing hybrid
rocket technologies.

ULAK HABERLEŞME
AŞ was established in
2017 to conduct R&D,
desing, development
and production
activities of mobile
and broadband
communication system
and develop end-toend domestic and
national solutions.
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TRMOTOR Güç
Sistemleri AŞ was
established in 2017
order to develop,
design and manufacture
turbo engine
technologies.

Milmast Yükseltme
Sistemleri was
established in 2017
in order to produce
electromechanical
telescopic mast system
under the partnership
of Figer Mühendislik
and SSTEK.

TRD Mikroelektronik
Sanayi AŞ was
established in 2017
with the aim of
makings, electronics,
mechanics, components,
subsystems, systems
design, production and
testing.

2017
TRBOR was established
in 2017 carry out
studies with the aim
of trasforming boron
mineral, which is one
of the most important
sources of richness of our
contry, into high value
added products at global
standarts and high
technology facilities.

2017 2018
In 2018, BARQ QTSP
LLC was established to
open Turkish National
Technologies to the
international market
throug technology
transfer in line with the
demand from the Qatar
Ministry of Defense.

In 2018, SSTEK
partnership with
GGTEK Gelişmiş
Güvenlik Teknolojileri
was established
and the company
continues its activities
on RFID technologies.

AFFILIATES, SUBSIDIARIES AND INVESTMENTS

2019
2019
2019 2019
ÇINGI
DataBoss
A n a ly t ıc s

&

S e c u r ı t y

In 2019, SSTEK
partnership
with DataBoss
Analistics&Security
was established and
the company maintains
its activities on
artificial intelligence
technologies.

MilSOFT generates unique
solutions in the fields of
(C4I) technologies, data
links and messasing,
intelligence, surveillance,
reconnaissance (ISR)
and image exploitation
systems, electronic
warfare (EW), embedded
systems, ICT solutions,
cyber security, training
and simulation.

EHSİM generates
unique systems in the
fields of electronic
warfare analysis
softwares, electronic
warfare test softwares,
jamming analysis
softwares.

Automatic Bore
Cleaner ÇINGI has
been developed and
manufactured with
domestic resources to
provide solutions to the
problems arising in the
field of gun bore cleaning
and maintenance
because of the rapid
development of today’s
weapon systems and
ammunition.

2020 2020
IMPRO was established
in order to process raw
images provided by
Turkish reconnaissance
surveillance satellites
and make the raw
images in utilizable for
needs of customers in
different fields and sell
the processed images.

TRANTEN was established
for conducting design,
R&D, manufacturing
and integration activities
of antennas, antenna
subcomponents, RF
components which
are main components
of communication,
electronic warfare and
radar technologies.

2020
To increase
competitiveness
and technological
superiority in aerospace
and aviation industries,
R&D, software and
design activities will
be carried out in
TeknoHab. Production
Technologies Center of
Excellence (ÜRTEMM)
is planned to be
implemented as soon
as possible.
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DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ, 2017 yılından itibaren
ileri uzay uygulamalarında kullanılabilecek kimyasal
roket motoru teknolojilerinin geliştirilmesi,
teknoloji gösteriminin yapılması ve ürün haline
getirilmesi konusunda faaliyet göstermektedir.
Bu kapsamda roket motorları, motor alt
teknolojileri, sonda ve fırlatma sistemleri ile
bu sistemler için test ve fırlatma alt yapıları
geliştirilmektedir.

Elde edilecek teknolojiler ve
sistemler ile dünyada rekabet
edebilir fırlatma sistemleri,
kademe itici motorları ve
uzayda çalışabilecek motorların
geliştirilip ürüne dönüştürülmesi
hedeflenmektedir.

DELTAV UZAY TEKNOLOJİLERİ AŞ
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DELTAV Uzay Teknolojileri AŞ, operates in
development, technology demonstration
and productization of chemical rocket engine
technologies that can be used in advanced space
applications since 2017.

Resulted technologies and systems are aimed to
be used to generate launch systems, upper stage
rocket engines and spacecraft propulsion system
that are competitive on the global stage.

Within this scope, rocket engines, rocket engine
sub-technologies, probe and launch systems
with test and launch infrastructures development
activities are being performed.
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ULAK Haberleşme AŞ ‘’Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim
Gücü” sloganı ile Nisan 2017’de %100 SSTEK sermayesi ile
kurulmuştur. Halihazırdaki şirket ortaklıkları ise Aselsan,
Havelsan ve SSTEK’tir.

5G HAZIR YERLİ VE MİLLİ MAYA (MİLAT AĞ YÖNETİM VE ANALİZ SİSTEMİ)
ÜRÜN AİLESİ
MAYA SD WAN/MAYA SD LAN

(Yazılım Tanımlı Geniş Alan/Yerel Alan Ağı)
• Geniş alan ve yerel alan ağa yönelik yönetim ve analiz
çözümleri
• Milat yazılım tanımlı kontrolcü (SDN kontrolcü)
• CPE (Müşteri Uç Ekipmanı) üzerinde sanal fonksiyonlar
• Trafik politikaları yönetimi
• Geniş alan ve yerel alan ağı izleme ve yönetimi
• Sanal ve fiziksel (VNF/PNF) ağ fonksiyonlarının kolaylıkla
entegre edilebildiği bir platform
• Ağ altyapılarında tam monitör, kontrol ve yönetim imkanı
• Arttırılmış, özgün siber güvenlik tedbirleri

MAYA IP Core
•
•
•
•
•

Milat yazılım tanımlı kontrolcü (SDN kontrolcü)
IP taşıyıcı şebeke
IP taşıyıcı şebeke yönetim ve izleme
Milli algoritmalarla güvenli trafik yönetimi
Donanım ve platform bağımsız taşıyıcı şebeke

MAYA SD-DC (Yazılım Tanımlı Veri Merkezi)
• Milat yazılım tanımlı kontrolcü (SDN kontrolcü)
• Ağ/sunucu ekipmanlarını yönetme ve izleme kabiliyeti
• Entegre yazılım tanımlı veri merkezi platformu

ULAK HABERLEŞME AŞ
YERLİ VE MİLLİ ULAK 4.5 G BAZ İSTASYONU
Ulak 4.5G 800, 1800 ve 2600 MHz LTE
protokolüyle çalışan, 450 MHz, 700 MHz’de
çalışmaya hazır Yerli ve Milli Baz İstasyonu.

• Üç operatöre ortak hizmet
verebilen RAN Sharing
özelliğini destekler mimari

• Data ve ses kabiliyetlerine sahip

• Dar bant IOT desteği.

• Çoklu taşıyıcı birleştirme
• Çoklu girdi çıktı yeteneklerine sahip
• Akıllı bakım yönetim sistemi ile uzaktan
bakım ve işletme
• Bas konuş ve bas video gibi görev kritik
servisler
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TÜRKİYE GENELİNDE
1000’DEN FAZLA
EVRENSEL SAHADA
CANLI KULLANIM
TİCARİ
ŞEBEKELERDE
KULLANIM
YILLIK 6.000 ADET BAZ
İSTASYONU ÜRETİM
KAPASİTESİ

KAMU
GÜVENLİĞİNDE
UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER

Mevcut Baz İstasyonları / The Current Base Stations of the Ulak

ULAK Haberleşme AŞ was established in April 2017 by SSTEK with
the slogan of “Turkey’s 5G and beyond the power of accurate
communication”. The current partnerships of the company are Aselsan,
Havelsan and SSTEK.

DOMESTIC & NATIONAL MAYA PRODUCT FAMILY
MAYA SD WAN/MAYA SD LAN

(Software Defined Wide Area/Local Area Network)
• System for wide area and local area network
• Milat software defined controller (SDN Controller)
• Virtual functions on customer premises equipment
• Traffic policy management
• WAN and LAN management and monitoring
• A platform where virtual and physical network functions
(VNF/PNF) can be easily integrated
• Full opportunity of monitoring, control and management
in network infrastructures
• Augmented, original cyber security precautions

THROUGHOUT TURKEY MORE
THAN 1000 BASE STATIONS
ARE PROVIDING LIVE
COVERAGE REGARDING
‘EVRENSEL PROJECT’

PROVIDING SERVICE ON
OPERATORS COMMERCIAL
NETWORKS
PRODUCTION CAPACITY:
6000 BASE STATION
PER YEAR

END TO END
NETWORK SOLUTIONS FOR
PUBLIC SAFETY

MAYA IP Core
•
•
•
•
•

Milat software defined controller
IP transport layer
IP transport layer management and monitoring
Secure traffic management with national algorithms
Hardware and platform independent IP Transport Layer

MAYA SD-DC (Software Defined Controller)
• Milat software defined controller
• Network/Server equipment management and
monitoring
• Integrated software defined data center platform

DOMESTIC & NATIONAL 4.5 BASE STATION
ULAK 4.5G is a domestic and national base
station, which works at 800, 1800 and 2600
MHz LTE protocol and ready to work for 450
MHz and 700 MHz.
• Have data and voice capabilities
• Multi-carrier merge

• Multiple input output capabilities

• Intelligent maintenance management
system with remote maintenance and
operation

• Have mission critical services
such as push to talk, push to
video
• The architecture supporting
the RAN Sharing feature
which can jointly serve three
mobile operators
• Narrow band IOT support.
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TRMOTOR Güç Sistemleri AŞ, yerli ve milli hava
araçlarının geliştirilmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan
ve duyulacak olan yeni nesil turbo motorlar için
“Milli Uçak Motoru Tasarım ve Geliştirme” şirketi
olarak Nisan 2017’de kurulmuştur.
Öncelikli misyonu tüm hava platformlarına özgün
turbo motorlar geliştirmek, yerli ve milli kaynakları
kullanarak bu alandaki teknolojik bağımsızlığımızı
sağlamaktır.
TRMOTOR yurt içi tasarım ve üretim kabiliyetini
geliştirme, Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan
kaldırma, yurt içi ekonomik katma değer üretme ve
küresel bir oyuncu olarak turbo motor sektöründe
yer alma vizyonu ile faaliyetlerine devam
etmektedir.

TRMOTOR, turbo motor tasarımından sertifikasyonuna kadar her aşamada yer almakta ve tasarım
otoritesi olarak bütün özgün turbo motorların
bağımsız olarak üretilebilmesi ve ihraç edilebilmesi
için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve altyapı
geliştirmelerini de üstlenmektedir.
TRMOTOR, “Özgün Turbo Motor Geliştirme
Programı” ile başladığı çalışmalardan elde edeceği
kabiliyetler ve üreteceği ürünler ile gelecekte
ülkemizde geliştirilecek olan tüm hava araçlarına
(insansız hava araçları, tek motorlu jet uçakları,
yolcu uçakları, süpersonik yolcu uçakları ve iş
jetleri) denizcilik ve enerji üretimi uygulamalarına
uygun ürün yelpazesi oluşturmayı hedeflemektedir.

TRMOTOR GÜÇ SİSTEMLERİ AŞ
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TRMOTOR Güç Sistemleri AŞ was established in
April 2017 as an “Indigenous Aircraft Engine Design
and Development” company to design and develop
indigenous turbo engines for development of new
generation indigenous aircrafts.
Its primary mission is to develop export license free
indigenous engines by utilizing national resources for
all aircraft platforms.
TRMOTOR vision is capability build up in local
industry, to ensure developing ITAR free products
and producing economic value and being a global
player in engine industry.

TRMOTOR, takes place from engine design level to
the certification and as a design authority it also
focuses on the human resources, technology and
infrastructure development that are necessary to
manufacture and export all the indigenous engines
independently.
TRMOTOR Indigenous Engine Development
program aims to serve to all aircrafts (unmanned
aerial vehicles, single-engine jet aircraft, passenger
aircraft, supersonic passenger aircraft and business
jets) marine and power generation applications etc.
with the capabilities and products to be developed
domestically.
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TRD
MİKROELEKTRONİK
SANAYİ AŞ

Mikroelektronik, elektronik, mekanik, elektro

optik, bileşen, alt sistem, sistem tasarımı, üretimi,
entegrasyonu ve testlerini gerçekleştirmek

amacı ile 2017 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet
konusu, çeşitli tayflarda elektro-optik ürünler,

sensörler ve dedektör sistemlerinin üretimini ve
entegrasyonunu sağlamaktır.

TRD MİKROELEKTRONİK SANAYİ AŞ
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TRD Mikroelektronik Sanayi AŞ was established

in 2017 with the aim of making microelectronics,

electronics, mechanics, components, subsystems,

systems design, production and testing. The main
activities of the company are to produce and

integrate electro-optical products, sensors and
detector systems in various spectra.
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Bor Karbür (B4C) ve Diğer Bor Esaslı İleri
Malzemelerin Üretimi ve Ticareti
TRBOR Bor Teknolojileri AŞ; SSTEK, Eti Maden,
TUSAŞ ve Bor Savunma ortaklığı ile kurulmuştur.
TRBOR’un misyonu, ülkemizin en önemli zenginlik
kaynaklarından biri olan bor mineralinin global
standartlarda, yüksek teknoloji ile donatılmış
tesislerde katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürülmesidir.

TRBOR için öncelikli hareket alanı savunma
sanayimiz için “balistik bor karbür (B4C)
üretimi” olarak kararlaştırılmıştır. Ardından
başta titanyum diborür (TiB2) olmak üzere
diğer bor esaslı ileri malzemeler
üzerinde de çalışmalar yürütülecektir.

TRBOR BOR TEKNOLOJİLERİ AŞ
Faaliyet ve Kullanım Alanları
• Balistik B4C toz üretimi
• Toz karakterizasyonu
• Balistik testler
• Plaka üreticileri için sinterleme reçetelerinin
oluşturulması
• Ar-Ge / Ür-Ge
• Plaka Üretimi
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The Production and Trade of Boron Carbide (B4C) and Other
Boron Based Advanced Materials

Activity and Usage Areas
• B4C powder production in ballistic grade

TRBOR Bor Teknolojileri AŞ was founded within SSTEK, Eti
Maden, TUSAŞ and Bor Savunma Teknolojileri AŞ partnerships.

• Characterization of powder

The mission of TRBOR is to carry out studies with the aim of
transforming boron mineral, which is one of the most important
sources of richness of our country, into high value added
products at global standards and high technology facilities.

• Creation of sintering recipes for plate
manufacturers

The priority movement area for TRBOR was determined as
“production of boron carbide (B4C) in ballistic grade” for our
defense industry. After that, further studies on other boron based
advanced materials, especially titanium diboride ( TiB2 ), will be
carried out.

• Ballistic tests

• Research and development/
Manufacturing development
• Plate Manufacturing
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Doha Katar merkezli BARQ QSTP LLC. Eylül 2018’de kurulmuştur.

BARQ’nun misyonu, teknoloji transferi
faaliyetleriyle savunma elektronik sistem üretiminin
yerlileştirilmesini teşvik ederek Katar’ın savunma
sanayisini ve teknolojilerini yerli ürünler/sistemler
ile zenginleştirmek için araştırma ve geliştirme
faaliyetleri gerçekleştirmektir.

BARQ QSTP LLC
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BARQ’un vizyonu, faaliyet alanları dahilindeki en
üst yetenekleri bünyesine katarak gelecek için
teknolojiler üretip savunma alanında güvenilir bir
şirket olmaktır.

Doha Qatar-based BARQ QSTP LLC. was established in September 2018.

Mission of BARQ has been identified so as to
promote localization of defense electronic systems
production through Transfer of Technology activities
and implement Research and Development activities
to enrich Qatar’s defence industry and technologies
with indigenous products and systems.

The vision of BARQ is to be a reliable leader in the
defence field by hiring, retaining the top talents
and creating technologies for the future.
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MİLMAST, Ekim 2017’de teleskopik kaldırma
sistemlerini geliştirmek ve entegre etmek için Figes
Teknoloji ve SSTEK ortaklığı ile kurulmuştur.
FİGES Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen MILMAST
Teleskopik Yükseltme Sistemleri, sivil ya da askeri
her türlü kara ve deniz platformlarında kullanılması
amacıyla tasarlanmıştır.
Sadece MILMAST’ta bulunan patentli kilitleme
sistemi rakiplerine göre önemli bir teknik
avantaj sunmaktadır. Bu sistem, FİGES tarafından

geliştirilen yazılım algoritması
tarafından yönetilen tahrik sistemi
ile mükemmel uyum içinde
çalışmaktadır.
MİLMAST üzerine yerleştirilebilen
antenler, radar ve silah sistemleri,
gözetim ve iletişim sistemleri,
denizaltı periskop sistemleri gibi
yük tiplerinde hiçbir sınırlama
olmadan kullanılabilmektedir.

MİLMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ AŞ
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MİLMAST was established to develop and
integrate Telescopic Lifting Systems with Figes
Technology and SSTEK partnership in October
2017.
Telescopic Lifting Systems which are developed
by FİGES is designed to be used in any type of
ground or marine platforms, both for civilian or
military fields.

The patented locking system, which is only
available in MILMAST offers a significant technical
advantage over its competitors. This system works
in perfect harmony with the drive system, which is
governed by the software algorithm developed by
FİGES.
There is almost no limit to the load types that
can be placed on MILMAST such as antennas,
radar and weapons systems, surveillance and
communication systems, submarine periscope
systems and many others.
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GGTEK Gelişmiş Güvenlik Teknolojileri, Türkiye’nin
ilk ve tek RFID anten tasarımı, testi ve kontrolü,
yüksek kapasiteli RFID inlay, etiket, doküman ve
belge üretimi ile personalizasyon (kişiselleştirme)
becerilerinin hepsini tek elde barındıran Ar&Ge
firmasıdır.
Dünya standartlarına uygun olarak ve tam
otomatik kontrollü süreçlere sahip cihazlarıyla
çok çeşitli HF inlay, UHF inlay, etiket, belge ve
dokümanları geliştirmekte ve üretmektedir.

GGTEK GELİŞMİŞ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ AŞ
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GGTEK Gelişmiş Güvenlik Teknolojileri is the Turkey’s
first and unique R&D based company which can
design RFID antennas, have testing and technical
control skills, can produce high volume RFID inlays,
labels, certificates, documents with fully automated
high quality controlled processes and have high
volume personalization capacity in one hand. With

world-class standards and fully automated control
processes, GGTEK provides the development and
production of a wide range of HF and UHF inlays,
labels, documents and certificates.
In addition to GGTEK’s standard product range,
GGTEK also has the capacity to develop and produce
project and customer based specific products.
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DataBoss, derin öğrenmeye dayalı siber güvenlik, büyük verilerde doğal dil işleme (NLP ve NER), görüntü
ve video işleme, anomali tespiti ve tehdit analizi ürünlerine sahip yüksek teknolojiye dayalı yapay zeka ve
büyük veri şirketidir.

ÜRÜNLERİ
dBLink

• Gerçek zamanlı Twitter, Facebook, Instagram,
tüm gazeteler ve birçok blogdan veri
toplanmaktadır. Bu medyalar istenilen kadar
genişletilebilmektedir.
• Gerçek zamanlı metin verileri doğal dil işleme
modülü tarafından analiz edilerek duygu ve
nesne çıkarımı yapılmaktadır.
• Görüntüler ve videolar işlenerek nesne tespiti,
özetleme, arama yapılmaktadır.
• İlişki analizi ve olay tahmini yapılmaktadır.

• Birçok kaynakta profil eşleştirme yapılmaktadır.
• Birçok kaynakta metinlerde, görüntülerde ve
videolarda arama yapılmaktadır.
•
•
•
•
•

dBRadar

Derin LSTM’lere Dayalı Ağ Tabanlı IDS
Derin LSTM’lere dayalı Ana Bilgisayar Tabanlı IDS
Ağ Davranışı Analizi
Günlük Korelasyon
Tehdit İstihbaratı

DATABOSS BİLİŞİM VE ENERJİ AR-GE MÜH. AŞ
Uzmanlık Alanları
Büyük Veri İşleme ve Analiz Ürünleri
Büyük Verilerden Anomali Tespiti
Tehdit İstihbaratı

Tahmine Dayalı Suç Önleme
Doğal Dil İşleme

Duygu Analizi ve Nesne Bulma

Resim ve Videolarda Arama, Nesne Tespiti ve Yüz Tespiti

30

Extensive Expertise and Products On
Big Data Processing and Analytics
Anomaly Detection in Big Data
Threat Intelligence
Crime Prediction
Natural Language Processing
Emotion and Entity Detection from Text
Image and Face Detection, Summarization
and Search on Images and Video

DataBoss is a high-tech company that provides state-of-the-art data analytics services and products for
cyber security, threat intelligence, big data analysis including natural language processing, image and
video processing.

dbLink

• Real time data collection from Twitter, Facebook,
Instagram, all the newspapers and blogs. The data
sources can be extended without any limits.
• Collected texts are processed in real time for
emotion and entity detection.
• Collected images and videos are processed
to extract objects, faces, entities, and then
summarized.
• Complex networks are built in order to detect
anomalies and predict events.
• Image search is provided.

• Profile matching in different social media is
provided.
• Extended search on text, images and videos is
provided.

dbRadar
•
•
•
•
•

Network Based IDS based on Deep LSTMs
Host Based IDS based on Deep LSTMs
Network Behavior Analysis
Log Correlation
Threat Intelligence

31

MilSOFT Yazılım Teknolojileri AŞ sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet
göstermek üzere 1998 yılında kurulmuş ve
savunma sanayinde çalışmalarına devam eden
Türk şirketidir. MilSOFT, yürüttüğü araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde, geliştirilen en son
teknolojileri kullanarak müşterilerine uygun
maliyetli ürünler sunmakta, ulusal ve uluslararası
pazarlarda rekabet edebilmektedir.
Şirket 2019 yılında yapılan %50 SSTEK ortaklığı ile
savunma ekosistemindeki yerini sağlamlaştırmıştır.
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.
MilSOFT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanı sıra,
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya,
İngiltere, İtalya ve Pakistan gibi ülkelere kritik
yazılım çözümleri ihraç etmektedir.
MilSOFT, 2005 yılında Avrupa’da CMMI-5
seviyesine ulaşabilen ilk şirket olmuştur ve 2019
yılında yapılan son değerlendirme sonrası da
CMMI-5 seviyesini altıncı kez koruma başarısını
göstermiştir. MilSOFT ayrıca NATO AQAP-2110,
NATO AQAP-2210, TSE-EN-ISO 27001:2013, TS ENISO 9001;2015 belgelerine sahiptir.

MİLSOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ AŞ
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MilSOFT Yazılım Teknolojileri AŞ is a system
integration and software development company
that was established in 1998 and continues to
work in the defence industry. MilSOFT is a Turkish
company which offers cost-effective products
to its customers and competes in the domestic
and international markets by using the latest
technologies developed from the research and
development activities conducted.
The company strengthened its position in the
defence ecosystem with a 50% SSTEK partnership
in 2019.
MilSOFT generates unique solutions in the fields
of (C4I) technologies, data links and messasing,
intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) and

image exploitation systems, electronic warfare
(EW), embedded systems, ICT solutions, cyber
security, training and simulation.
MilSOFT, besides the Turkish Armed Forces,
provided critical software solutions to France,
Germany, Italy, UK, USA and Pakistan.
MilSOFT was the first company in Europe to
achieve CMMI Level 5 in 2005. After the last
assessment, completed in 2019, MilSOFT was
certified sixth time as CMMI-5. In addition to
CMMI Level 5, MilSOFT has NATO AQAP-2110,
NATO AQAP-2210, TSE-EN-ISO 27001:2013, TS
EN-ISO 9001; 2015 certificates. MilSOFT has
Facility Security Clearances for “NATO Secret” and
“National Secret” levels.
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EHSiM, elektronik harp ve taktik komuta kontrol
sistemleri alanlarında faaliyet göstermek üzere
1998 yılında kurulmuştur. Elektronik harp analiz
yazılımları, elektronik harp test yazılımları,
karıştırma tekniği analiz yazılımları alanlarında
özgün sistemler meydana getirmektedir.
EHSiM, kendini koruma sistemleri başta olmak
üzere sekiz ana alanda uğraş vermekte, ürün

geliştirmekte ve hizmet sağlamaktadır. RF sinyal,
ortam ve tehdit simülatörleri, kendini koruma
teknikleri, tehdit analizi, sinyal analiz yazılımları,
pasif ve çoklu statik radar sistemleri, karşı tedbir
salma sistemleri, elektronik harp eğitim hizmetleri
şirketin temel yetkinlik alanları içerisindedir. Şirket
bunların dışında ELD, sayısal kart geliştirme ve RF
modül geliştirme hizmetleri de sağlamaktadır.

EHSİM ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ AŞ
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EHSiM was established in 1998 to operate in the
fields of electronic warfare and tactical command
and control systems. EHSİM generates unique
systems in the fields of electronic warfare analysis
softwares, electronic warfare test softwares,
jamming analysis softwares.
EHSiM runs in eight main areas, especially selfprotection systems, develops products and

provides services. RF signal, environment and
threat simulators, self-protection techniques,
threat analysis, signal analysis software, passive
and multiple static radar systems, countermeasure
systems, electronic warfare training services are
among the core competencies of the company.
The company also provides ELD, digital card
development and RF module development
services.
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ÇINGI
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.

ÇINGI - OTOMATİK NAMLU TEMİZLEME CİHAZI
Kazanımlar
• Kısa sürede namlu temizliği
(Otomatik modda 12-15 dakika arası)
• Bir askerin kullanımına uygun
ergonomik tasarım
• Üstün temizlik performansı
• Namlu içi bakırlaşmanın önlenmesi
• Atış doğruluğu ve sistem güvenilirliği
• Uzun süreli namlu ömrü
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Automatic Bore Cleaner ÇINGI has been

developed and manufactured with domestic

resources to provide solutions to the problems
arising in the field of gun bore cleaning and

maintenance because of the rapid development
of today’s weapon systems and ammunition.

Customer Benefits
• Quick bore cleaning (12-15 mins auto)
• Ergonomic design for the usage of
one soldier
• Superior cleaning performance
• Preventing copperization
• Ensured accuracy and reliability of gun
system
• Longer barrel life
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IMPRO, dünyanın her yerinden kullanıcılara
uzaktan algılama ürünleri sunmak amacı ile
SSTEK’in %100 iştiraki olarak 2020 yılında
kurulmuştur. Şirket keşif gözlem uydu verisi ve
coğrafi bilgi servisleri sağlayıcısıdır.
IMPRO, yüksek çözünürlüklü veri üretme
kabiliyetine sahip Göktürk-1 gözlem uydusunun
verilerinin, ham veya işlenmiş olarak, ulusal ve
uluslararası pazarda kullanıcılara sunmaktadır.

IMPRO, yüksek kaliteli Göktürk-1 gözlem uydusu
verisini kullanarak, haritalama, çevre koruma,
savunma, tarım, afet yönetimi ve benzeri
sektörlerin uzaktan algılama uygulamalarıyla daha
iyi sonuçlar elde etmek isteyen müşterilerine
yüksek kaliteli uydu görüntüleri tedarik etmektedir.

IMPRO UYDU GÖRÜNTÜ İŞLEME VE TELEKOMÜNİKASYON AŞ

İSTANBUL
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TİREBOLU

ACIGÖL

ANKARA

IMPRO is established in 2020 as a 100% subsidiary
of SSTEK in order to provide remote sensing
products all around the world. The company is a
provider of Earth Observation satellite data and
geospatial information services.
IMPRO is the commercial marketing operator of
Göktürk-1 which is a Earth-observation satellite
with very high resolution.

CANAKKALE

IMPRO provides very high resolution Satellite
images for international customers which use
GOKTURK-1 imagery to gain better results in
several remote sensing applications such as
mapping, environmental protection, defense and
intelligence, agriculture and forestry, disaster
management, and so on.
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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 ile
kurulmuştur.

TRANTEN ELEKTRONİK AŞ
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TRANTEN was established for conducting design,
R&D, manufacturing and integration activities of

antennas, antenna subcomponents, RF components
which are main components of communication,
electronic warfare and radar technologies.
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TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bakanlar
Kurulu kararı ile 2018 yılında Bölge olarak kabul
edilmiştir.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi sınırları içerisinde 203.535 m2 alan üzerine
kurulmuştur.

TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
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
bölgesi olarak TeknoHAB bünyesinde paydaşlar
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ile birlikte Ar-Ge, yazılım, tasarım merkezleri
ile Katmanlı İmalat Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi (EKTAM)’ın altyapı ve üstyapı
(Ar-Ge merkezi, laboratuvar, yönetim binası)
çalışmalarına başlanmıştır.

TeknoHAB Technology Development Zone was
accepted as the Zone with decree of Council of
The Ministers in the 2018.
TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ,
responsible for the management and operation
of TeknoHAB on an area of 203.535 m2 located in
Ankara Space and Aviation Specialized Organized
Industrial Zone.
To increase competitiveness and technological
superiority in aerospace and aviation industries,

R&D, software and design activities will be
carried out in TeknoHab. Production Technologies
Center of Excellence (ÜRTEMM) is planned to
be implemented as soon as possible. Moreover,
infrastructure and superstructure (R&D center,
laboratory, administration building) of Layered
Manufacturing Technologies Application and
Research Center (EKTAM) and R&D, software,
design centers have been initiated with
stakeholders within TeknoHAB.
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SSTEK, T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI kuruluşudur.
SSTEK is an establishment of Presidency of Turkish Defence Industries.

