SINIRSIZ TEKNOLOJİLER
GÜVENLİ YARINLAR

BİZ KİMİZ?
Türkiye’nin ulusal güvenliği için yüksek teknoloji gerektiren alanlarda T.C. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine; proje yönetimi, sistem
mühendisliği, teknoloji transferi, teknik ve lojistik destek ile danışmanlık hizmetleri sağlamak
amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla 1991 yılında kurulduk.
Türk savunma sanayimizin milli projelerinde yer alarak üstlendiğimiz kritik görevlerle
kazandığımız mühendislik ve teknoloji birikimimizi önemli yatırımlar yaparak genişlettik ve
bugün; askeri deniz platformları, siber güvenlik, taktik mini İHA sistemleri, radar sistemleri,
uydu teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık olmak üzere geniş
bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Yerli kaynakları kullanarak geliştirdiğimiz özgün ve kritik
sistemler ile ülkemizin sivil kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri olarak, Türk savunma
sanayisinin global pazarda da rekabet gücüne katkı sağlıyor ve ihracat odaklı çalışmalar
yürütüyoruz.
Türkiye’nin savunma sanayi ihtiyaçları öncelikli olmak üzere sahip olduğumuz teknoloji
tabanlı faaliyetlerimizi; kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik çeşitlendiriyor ve sivil
havacılıktan, tarıma, sağlıktan, enerjiye uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler
üretiyoruz.

VİZYON

MİSYON

Dünyanın en büyük 50
savunma sanayi firması
arasında yer almak.

Ülkemizin savunma sistem ihtiyaçlarını
karşılayan, yurt dışında rekabetçi, yenilikçi
ve akıllı teknolojik çözümler sunmak.

DENİZ PROJELERİ

PROJELER
Türk Donanması ile dost ve müttefik ülke donanmalarının
suüstü ve denizaltı platformlarının daha efektif
görevler yapmasına imkân sağlayacak tasarım, inşa ve
modernizasyon çözümleri üretiyoruz.

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER
STM olarak Deniz Projeleri kapsamında gemi dizaynı,
inşası ve modernizasyon alanlarındaki mühendislik
tecrübemiz bize müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel
çözümler üretme gücünü vermektedir.
Bir ana yüklenici olarak, suüstü ve denizaltı
platformları için dizayndan teslime kadar inşa
ve modernizasyon projelerinin her aşamasını
yönetiyoruz.
Anahtar teslim çözümlerimiz; proje yönetimi,
gemi dizaynı, sistem-sistem/sistem-platform
entegrasyonu dizayn mühendisliği, alt yüklenici
seçimi, donatım faaliyetleri, test, teslimat, satış
sonrası hizmetler ve eğitim dahil Entegre Lojistik
Destek (ELD) alanlarını kapsamaktadır.
Uluslararası müşterilerimize gemi inşa ve
modernizasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin
tüm yetkin tersanelerinde çalışma imkânı
sunduğumuz gibi kendi ülkelerindeki tersanelerde de
çalışabilme esnekliğini sunarak yerel katkıyı en üst
seviyeye çıkaracak avantajlar sunuyoruz.

PROJELER

MİLGEM
ADA Sınıfı Korvet
Projesi

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi,
Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının vizyonu, aldığı
inisiyatif ile gösterdiği liderlik ve
Savunma Sanayii Başkanlığının
(SSB) üstlendiği sorumluluk ile
gerçekleşmiştir.
TCG HEYBELİADA (F511) 27 Eylül 2011,
TCG BÜYÜKADA (F512) 27 Eylül 2013,
TCG BURGAZADA (F513) 4 Kasım 2018
ve TCG KINALIADA (F514) 29 Eylül 2019
tarihlerinde yapılan törenler ile
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
teslim edilmiştir.

7

DENİZ PROJELERİ

MİLGEM
“İ” (İSTİF) Sınıfı
Fırkateyn Projesi

MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler’in ikinci faz ve devamı niteliğinde olan “İ” (İSTİF) Sınıfı Fırkateyn
Projesi’nin ilk gemisi olan TCG İSTANBUL Fırkateyni’nin inşası maksadıyla Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB) ile şirketimiz arasında MİLGEM 5’inci Gemi’nin Tedarikine İlişkin Sözleşme
STM’nin ana yükleniciliğinde; geminin tasarımı, silah-elektronik sistemleri ve ana tahrik sistemi
sorumluluklarını da kapsayacak şekilde 12.04.2019 tarihinde imzalanmıştır.
Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ilk Türk Fırkateyni olma özelliğini taşıyan TCG
İSTANBUL, yapısı itibarıyla ADA Sınıfı Korvetler’den farklı olmasının yanında, üzerinde taşıyacağı
silah ve elektronik sistemlerinde de büyük oranda yerli üretim sistemlerin kullanılması nedeniyle
bu alanda önemli bir ivmenin adresi olacaktır.
İstanbul Tersane Komutanlığında inşası yapılmakta olan geminin inşa malzemelerinin tedariği,
tasarım dokümanları ve işçilik resimlerinin hazırlanması, tüm silah elektronik ve ana tahrik sistemi
dahil olmak üzere platform sistemlerinin tedariği, gemiye test ve entegrasyon süreçlerinin
sorumlulukları ile bütünleşik lojistik destek işlemleri STM tarafından yürütülmektedir.

PROJELER
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PROJELER

Test ve Eğitim
Gemisi
(TCG UFUK A591)

SSB ve şirketimiz arasında 30 Aralık 2016
tarihinde imzalanan sözleşme ile Ana
Yüklenicisi olduğumuz Test ve Eğitim
Gemisi İstanbul Denizcilik Tersanesinde
inşa işlemlerinin tamamlanmasının
ardından 9 Şubat 2019’da düzenlenen
törenle denize indirilmiştir.
Geminin, Türk Deniz Kuvvetlerinin test ve eğitim
ihtiyaçlarının yanı sıra sinyal ve elektronik istihbarat
görevlerinde de kullanılması planlanmaktadır.
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Türk Tipi Hücumbot Projesi
Türk Tipi Hücumbot Projesi Kontrat Tasarımı Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve şirketimiz arasında 31 Ağustos 2020
tarihinde imzalanmıştır.
STM ana yükleniciliğinde yürütülecek sözleşme kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât alanlarında deniz kontrolünün
tesis ve idamesi görevi çerçevesinde; düşman unsurlarını imha etmek/etkisiz hale getirmek, kendi unsurlarının bekasını sağlamak
amacıyla tedarik edilmesi planlanan Türk Tipi Hücumbotların sistem isterlerinin tanımlanması, ön tasarım ve kontrat tasarımı faaliyetleri
geliştirilmektedir.
Proje süresince Özgün Tasarım Geliştirme Faaliyetleri (Tekne Formu Optimizasyonu, Gemi Yapısal Analizleri, Ana Tahrik Sistemi, Gemi
Elektrik Sistemi Tasarımı, Silah Konfigürasyonu) ve bunlara ait tasarım paketi geliştirilecektir.

PROJELER
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PROJELER

Pakistan Denizde
İkmal Tankeri Projesi
(PNS MOAWIN)

STM ana yükleniciliğinde,
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda
özgün bir şekilde tasarlanan
gemi; 15.600 ton ağırlığa,
yaklaşık olarak 155 metre
uzunluğa ve maksimum
20 knot hıza sahip olma
özelliği taşımaktadır.
İmzalandığı tarihte Türkiye’nin
platform bazında yaptığı en büyük
ihracat projesi olarak yüksek
öneme haiz olan Pakistan Denizde
İkmal Tankeri, STM ve KS&EW
Tersanesi tarafından Pakistan’da
inşa edilmiş olup 2016 yılında
Karaçi’de düzenlenen törenle denize
indirilmiş ve donatım faaliyetlerinin
ardından 2018 yılında Pakistan Deniz
Kuvvetlerine teslim edilmiştir.
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PROJELER

Pakistan MİLGEM
Ana Tahrik Sistemi
Tedariki Projesi

Pakistan için ASFAT A.Ş.
tarafından inşa edilecek 4 adet
MİLGEM Korveti’ne ait Ana
Tahrik Sistemi (ATS) Tedariki ve
Entegrasyonu maksadıyla STM
ve ASFAT arasında 16 Haziran
2020 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır.
Proje kapsamında 4 adet
MİLGEM Korveti’nin Ana Tahrik
Sistemi tedariki ve entegrasyonu
yapılacaktır. Tedarik edilen
bileşenlerin sistem-sistem
entegrasyonu ve sistem-gemi
entegrasyonu, Entegrasyon
Mühendisliği hizmeti STM
tarafından yapılacaktır. Sözleşme
kapsamında lojistik faaliyetleri
çerçevesinde 4 gemi için gemi
personeline kullanıcı ve onarım
kademesi personeline bakım/
onarım eğitimleri de verilecektir.
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PROJELER

Pakistan AGOSTA 90B
Denizaltı Yarı Ömür
Modernizasyonu Projesi
Pakistan Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına ait AGOSTA 90B
sınıfı denizaltıların modernizasyonu
STM ana yükleniciliğinde
gerçekleştirilmektedir. Modernizasyon
kapsamında Atış Kontrol Sistemi,
Sonar Suit, Elektronik Harp Sistemi,
Radar ve Periskop Sistemi (Seyir ve
Hücum) değiştirilecektir. Ana yüklenici
olarak STM tarafından entegrasyon
tasarımı, ilgili dokümanların
hazırlanması, entegrasyon faaliyetleri,
test ve tecrübeler ile birlikte Entegre
Lojistik Destek hizmetlerinin verilmesi
sağlanacaktır. Proje Pakistan’da
realize edilmekte olup tüm işçilik PN
Dockyard tarafından sağlanmaktadır.
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AY Sınıfı
Denizaltı
Modernizasyon
Projesi

Türk Deniz Kuvvetlerine ait 2 adet AY Sınıfı Denizaltı'nın
Modernizasyon Projesi sürecinde TCG DOĞANAY (S-351)
ve TCG DOLUNAY (S-352) denizaltılarının Elektronik Destek,
Hücum ve Seyir Periskopları ve Atalet Seyir Sistemleri
modernizasyonu STM ana yükleniciliğinde Gölcük Tersanesi
Komutanlığında başarıyla tamamlanmıştır.

PROJELER

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi;
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan
TCG Preveze (S-353), TCG Sakarya (S-354), TCG 18 Mart
(S-355) ve TCG Anafartalar (S-356) denizaltılarının
modernizasyonunu kapsamaktadır. Modernizasyon faaliyeti
STM-ASELSAN-HAVELSAN ve ASFAT İş Ortaklığı tarafından
Gölcük Tersanesi Komutanlığında yürütülmektedir.

PREVEZE Sınıfı
Denizaltı Yarı Ömür
Modernizasyonu Projesi

Modernizasyon sürecinde Atalet Seyir Sistemi, Tuzluluk-Derinlik-Yoğunluk Ölçüm Sistemi, Yüzer Anten, Uydu Muhabere Direği, Hücum ve
Seyir Periskop Sistemi, Acil Durum Sualtı Muhabere Sistemi, Soğutulmuş Su Sistemi, Statik Konverter ve Hava Tazeleme Sisteminin tedarik
faaliyetlerinin STM tarafından yürütülmesi planlanmıştır.
Tedarik faaliyetlerinin yanı sıra STM-ASELSAN-HAVELSAN ve ASFAT İş Ortaklığı tarafından tedarik edilen tüm ürünlerin platform
entegrasyonu faaliyetleri de STM tarafından yürütülmektedir.
Proje kapsamında ülkemizde ilk kez geliştirilen silah ve sensör sistemlerinin de kullanılması planlanmış olup, bu çerçevede savaş sistemleri
anlamında yurt dışı bağımlılık asgari seviyeye çekilebilecektir.
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PROJELER

Yeni Tip Denizaltı
(REİS Sınıfı)
Projesi

Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edilecek,
havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 214 sınıfı
6 (altı) adet denizaltının inşasına yönelik olarak,
tkMS İş Ortaklığı ile 12 Aralık 2009 tarihinde alt
yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Türkiye’nin bu çok önemli askeri projesinde
STM’nin üstleneceği sorumlulukların bazıları
şu şekildedir: tasarım, mühendislik ve sistem
entegrasyon faaliyetlerine katılınması,
Gölcük Tersanesine ihtiyaç olduğunda destek
sağlanması, gemi inşasında kullanılacak malzeme,
cihaz/sistemlerin yerlileştirme çalışması, projede
yerli katkının artırılması, denizaltı mukavim
olmayan tekne bloklarının ve bazı GRP ünitelerini
(denizaltı kompozit üstyapısı) yurt içinde imal
ettirmek yer almaktadır.
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ÜRÜNLER
STM suüstü gemileri
her ülkenin kendi deniz
kuvvetlerinin ihtiyaçlarına
göre donatılabilmekte ve
anahtar teslim çözümler
üretilmektedir.

ADA Sınıfı
Korvet

Ada Sınıfı Korvet, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi
ve suüstü harbi görevlerini başarıyla yerine getirmek amacıyla
dizayn edilmiş, gelişmiş Komuta Kontrol Sistemi, sensörler
ve silahlar ile donatılmış modern bir savaş gemisidir.

ÜRÜNLER
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ÜRÜNLER

İ Sınıfı
Fırkateyn

İ Sınıfı Fırkateyn, Ada Sınıfı
Korvetler’den edinilen
tecrübe ile başta hava
savunma harbi olmak üzere
denizaltı savunma harbi
ve suüstü harbi görevlerini
daha etkin olarak icra etmek
amacıyla dizayn edilmiş,
ağ destekli Komuta Kontrol
Sistemi, sensörler ve silahlar
ile donatılmış modern bir
savaş gemisidir.
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Açık Deniz
Karakol Gemisi
(OPV-1900)

OPV-1900, Deniz Yetki Alanlarında etkin, kesintisiz
keşif-gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek
üzere tasarlanmış bir gemidir.
Farklı harekât alanlarında; deniz güvenliğinin tesisi,
arama ve kurtarma görevlerinde özellikle ekonomik
ve etkin görev icra edebilecek şekilde dizayn
edilmiştir.

DENİZ PROJELERİ
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Açık Deniz
Karakol Gemisi
(OPV-2100)

OPV-2100, Deniz Yetki Alanlarında etkin, kesintisiz
keşif-gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek
üzere tasarlanmış bir gemidir.
Farklı harekât alanlarında; deniz güvenliğinin tesisi,
deniz kaynaklarının korunması, doğal afetlerde insani
yardım, arama ve kurtarma görevlerinde özellikle
ekonomik ve etkin görev icra edebilecek şekilde
dizayn edilmiştir.

DENİZ PROJELERİ

33

Yüksek Süratli
Hücumbot

Yüksek Süratli Hücumbot, ana görevi suüstü harbi
olmak üzere, kendi hava savunmasını sağlayabilen,
izleri azaltılmış (stealth) tasarıma sahip, gelişmiş
sensör ve silahlar ile donatılmış gaz türbini ve su
jeti tahrik sistemli yüksek süratli bir gemidir.

DENİZ PROJELERİ

ÜRÜNLER

Lojistik
Destek Gemisi

Lojistik Destek Gemisi, muharip/yardımcı unsurlara
denizde yakıt ve su ile cephane dahil kritik lojistik
desteği sağlayacak ve dolayısıyla harekât kabiliyetini
misli ile arttıracak şekilde dizayn edilmiştir. Ana görev
fonksiyonunun yanı sıra, üzerine konuşlandırılabilecek
helikopter ile arama-kurtarma operasyonları dahil
destek görevleri de icra edebilmektedir.
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Denizaltı
TS 1700 Denizaltı, STM tarafından kavramsal tasarımı geliştirilen
dizel-elektrikli denizaltıdır. Havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemiyle
desteklenen iki dizel jeneratör ve bir elektrik motoru bulunmaktadır. Platform
300 metreden fazla derinliğe dalabilmektedir. Personeli ve cihazları sualtı
patlamalarının yıkıcı etkilerinden koruyan ikili elastik platform üzerinde
25 denizaltı personeli ve 6 ÖK personelini 90 gün su altında tutabilir.
16 çeşit modern ağır torpido ve güdümlü füze atımına uygun 8 kovana sahiptir.
Genel olarak; denizaltı harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, özel harekât-mayın
harbi, ağ merkezli harp, kara saldırısı görevlerini icra etmek için tasarlanmıştır.

ÜRÜNLER

Sualtı Optik
Haberleşme Sistemi
Üniversite–Sanayii İş Birliği Programları çerçevesinde, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.
(STM) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığı ile 2012 yılında başlatılan AR–GE faaliyetleri başarıyla
yürütülmektedir. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, STM ve BAU arasında 2019 yılında protokol
imzalanmıştır. AR–GE çalışmalarının temelini, askeri deniz platformlarına yönelik ihtiyaçların, güncel
teknolojiler kullanılarak karşılanması oluşturmaktadır.
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Sahil Güvenlik
Gemileri

Sahil Güvenlik Gemileri arama-kurtarma operasyonlarından, afet ve insani yardım operasyonları,
denizde karakol ve gözetleme görevleri ile deniz yetki alanlarının korunmasına kadar çok amaçlı
olarak hizmet sağlayabilmektedir.
Sahil Güvenlik Gemileri uyuşturucu ile mücadele, deniz haydutluğu ve terörizmle mücadele
gibi kolluk özel kuvvetleri için özel amaçlar doğrultusunda farklı tonaj ve boyutlarda konfigüre
edilebilmektedir.

CG-3100

ÜRÜNLER

CG-3100

C G -1 0 7 1

C G -1 0 4 1
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ÜRÜNLER

STMDENGİZ
- ECDIS

STMDENGİZ-ECDIS, suüstü ve sualtı platformlar için geliştirilmiş olan, elektronik harita
gösterim ve bilgi sistemidir. Yedekli olarak kullanıldığında kağıt harita bulundurma
zorunluluğunu ortadan kaldırmakta ve köprü üstünde bulunan elektronik seyir
cihazlarından aldığı bilgilerle emniyetli seyir sağlamaktadır.
STMDENGİZ-ECDIS, operasyonel emniyetin ve güvenilirliğin sağlanması amacıyla
IMO ve SOLAS tarafından belirlenmiş olan performans standartlarına tam uyum
sağlamaktadır.
STMDENGİZ-ECDIS, kompakt yapısı ile gemiler ve denizaltılar yanında özel yatlara da
rahatlıkla monte edilebilecek yapıda ve görünümdedir.
STMDENGİZ-ECDIS, STM mühendisleri tarafından geliştirilen, yerli ve kullanıcı dostu
yazılıma ve MED sertifikasına sahip Türkiye’deki ilk üründür.
GENEL ÖZELLİKLER

SERTİFİKA

• Yeni nesil klavye gerektirmeyen yüksek hassasiyete
sahip dokunmatik ekran teknolojisi

Marine Equipment Directive
(MED) certified

• Rota planlama ve güvenli seyir kontrolü
• Kullanıcı dostu yazılım ve arayüzler
• Her bir ürün grubu için geniş ekran seçenekleri
• Windows tabanlı çalışma (Embedded Enterprise for
Windows® 10 LOT)
• Geniş harita desteği (ENC ARCS AVCS Jeppesen Ed.3
Professional/Professional+)
• QWERTY klavye düzenine uyumlu iztoplu marin tip
opsiyonel klavye
• EN60945 sertifikalı opsiyonel olarak sunulan
aksesuarlar

STMDENGİZ E SERİSİ
Yeni nesil Intel® Apollo işlemci ile donatılmıştır. Çoklu
işlemci fonksiyonlu, yüksek çözünürlüklü ekran
teknolojisi, fansız dizayn ve düşük enerji tüketimli,
her fonksiyonun tek yerde toplanabildiği ekonomik
çözümler arayanlar için geliştirilmiş bir üründür.

STMDENGİZ X SERİSİ
Yüksek performans arayanlar için
yapılmış yüksek işlemci gücü ve
yüksek çözünürlük yanında ekran
boyut çeşitiliği ile geniş kullanım
aralığı sunan bir üründür.
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TAKTİK MİNİ İHA SİSTEMLERİ

ÜRÜNLER
TAKTİK MİNİ İHA SİSTEMLERİ
STM olarak insansız ve akıllı sistemler geliştirilmesi
konusunda Türkiye’de ve dünyada öncü, rekabetçi
platformlar üretiyoruz. Sabit ve Döner Kanatlı,
Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemleri ile Keşif ve
Gözetleme Amaçlı İnsansız Sistemler alanında
yüksek performanslı, dayanıklı ve küresel çapta
rekabetçi bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER
Derin öğrenme/makine öğrenmesi ve bilgisayarlı görü
teknikleri marifetiyle, insansız platformların otonomisini
artırmak, veri iletişiminin olmadığı muharebe sahalarında
sürü halinde veya tek başına, otonom olarak görev
icra edebilecek çeşitli farklı türde insansız platformlar
geliştirilmesi alanında da öncü teknolojilere imza atıyoruz.

KARGU® Döner Kanatlı Vurucu İHA / Akıllı
Mühimmat Sistemi
KARGU® tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha

•

Yüksek Performanslı Seyrüsefer ve Kontrol
Algoritmaları

etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür.

•

Yapay Zekâ Uygulamaları

•

Makine Öğrenmesi

icra etme ve operatör tarafından görev bölgesinde tespit edilen sabit veya hareketli

•

Sofistike Bilgisayarlı Görü ve Derin Öğrenme
Algoritmaları

•

Görüntü İşleme Tabanlı Kontrol Uygulamaları

•

Gerçek Zamanlı Nesne Takibi, Tespit ve Teşhisi

•

Gerçek Zamanlı Engel Tanıma ve Kaçınma

•

Gömülü ve Gerçek Zamanlı Nesne Tespit, Teşhis, Takip
ve Sınıflandırma

•

Birlikte Çalışabilirlik

•

Özgün Milli Gömülü Donanım ve Yazılım

•

Gelişmiş ve Özgün Elektronik Mühimmat Emniyeti,
Kurma ve Ateşleme

KARGU® platformu, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otonom şekilde seyrüsefer
hedeﬂeri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahiptir. Sistem, “Man-in-theLoop” prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapmaktadır.
Sistem; “Vurucu İHA Platformu (VİHA)” ve “Yer Kontrol Ünitesi” bileşenlerinden
oluşmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı ülkelerin envanterinde yer alan KARGU® yüksek
riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini
sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkânı
sağlamaktadır.
KARGU® sistemi, görev iptali ve eve dönüş fonksiyonları sayesinde tekrar
kullanılabilmektedir. Sistem, Elektro Optik ve Kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve
gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahiptir.
Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

ÜRÜNLER
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TOGAN® Otonom Döner Kanatlı
Keşif İHA Sistemi
TOGAN® , taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanmış, özgün
uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip, tek er tarafından taşınabilen ve kullanılabilen
Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemidir.
TOGAN® , STM tarafından geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri vasıtasıyla,
diğer STM platformlarıyla müşterek olarak görev yapabilmektedir.
Sistem, ileri seviye Elektro Optik ve Kızılötesi kamera sistemleri vasıtasıyla 30x’e kadar yakınlaştırma ile
hem optik hem de fiziki hedef takibi kabiliyetine sahiptir.
TOGAN® , uçuş kontrol bilgisayarı ve müşterek Yer Kontrol İstasyonu vasıtasıyla, birden fazla platform ile
otonom şekilde havada görev değişimi / devri kabiliyetine sahip olup, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli
gözetleme kabiliyeti sunmaktadır.
TOGAN platformları, müşterek Yer Kontrol İstasyonu yazılımı vasıtasıyla STM’nin Taşınabilir Vurucu İHA
sistemlerine gerçek zamanlı, otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sistem; “Döner Kanatlı İHA Platformu” ve “Yer Kontrol İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır.

ALPAGU® Sabit Kanatlı Taşınabilir
Akıllı Mühimmat Sistemi
ALPAGU® Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi, taktik seviye keşif, gözetleme ve görüş ötesi
hedeﬂerin isabetli şekilde imha edilmesi maksadıyla tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen Sabit Kanatlı
Vurucu İHA Sistemidir.
ALPAGU® , kompozit gövde ve aviyonik tasarımı sayesinde oldukça hafif ve ergonomik olarak
tasarlanmıştır. Sistem, STM tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi marifetiyle
tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra etmekte olup, hedeflerin tespiti ve imhası “Man-in-the-Loop”
prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştirilir.
ALPAGU® , geniş açılı, entegre görüntüleme sistemleri sayesinde, gece ve gündüz etkin şekilde görev
yapabilir.
Sistem; “Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi”, “Fırlatıcı Lançer” ve “Yer Kontrol İstasyonu” bileşenlerinden
oluşmaktadır.
Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

TAKTİK MİNİ İHA SİSTEMLERİ

ÜRÜNLER
KERKES
KERKES, döner kanatlı ve sabit kanatlı insansız
hava aracı platformlarının GPS ve RF erişimi
olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesini
sağlayan kabiliyettir. KERKES kabiliyeti ile
harekât ortamında GPS verisi olmaksızın
konum kestirimi yapılarak seyrüsefer
gerçekleştirilir. Ayrıca, RF haberleşmenin
mümkün olmadığı durumlarda da İHA’lar görev
gerçekleştirebilir.

BUMİN
Sürü zekâsına sahip İHA’lar; otonom intikal edebilen, öğrenebilen,
karar verebilen ve sürü olarak verilen görevi yerine getirebilen
sistemlerdir. Bu sistemler, derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü
teknikleriyle gerçek zamanlı nesne tespiti, teşhisi ve takibi gibi
gelişmiş işlevlere sahiptir.
BUMİN kabiliyeti ile başta şirketimiz bünyesinde yer alan insansız
hava araçları olmak üzere, döner ve sabit kanatlı platformlar sürü
halinde görev gerçekleştirilmektedir. Mevcut ürün ve teknolojilerin
denenmesi ve uyarlanması, yeni algoritmaların geliştirilmesi gibi
AR-GE ve ürünleştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

ÜRÜNLER

BOYGA™ Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı
İnsansız Hava Aracı
BOYGA, 81 mm havan mühimmatı faydalı yüküne sahip insansız hava aracı
sistemidir. 81 mm havan mühimmatı, BOYGA hava aracı salan mekanizmasına göre
uyumlandırılmıştır. BOYGA hava aracı, Yer Kontrol İstasyonu vasıtasıyla planlanan
görev dâhilinde 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması
sayesinde hedef üzerine bırakabilir.
Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

STM RF ARAYICI BAŞLIK (A/B) FAYDALI YÜKÜ
Mini/Mikro ya da Küçük Sınıf İHA Platformları İçin RF Arayıcı Başlık (RF A/B) Faydalı Yükü
STM RF Arayıcı Başlık (A/B) Faydalı Yükü, mini/mikro ya da küçük sınıfta yer alan İHA platformlarının, dost ve tehdit sistemlere ait
RF yayınları tespit ederek takibini sağlayabilen pasif yapıda geniş bant sensördür. STM RF Arayıcı Başlık (A/B) Faydalı Yükü,
yurt içi ve yurt dışı görevlerde kendini sahada başarıyla kanıtlamış STM KARGU platformu ile entegre çalışmaktadır.
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PROJELER

KERKES Projesi
Kerkes Projesi kapsamında
Küresel Konumlama Sistemi (GPS)
olmaksızın döner ve sabit kanatlı İHA
sistemlerinin görev icra edebilmeleri
hedeflenmektedir.

Kerkes Projesi kapsamında;
•
•
•

Öznitelik Çıkarım Algoritmaları,
Belirli Nokta Tanıma Algoritmaları,
Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi
Algoritmaları geliştirilecektir.

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER
•

GPS Olmaksızın Konum Kestirimi

•

GPS Olmaksızın Görev İcrası

•

Tanıma ve Derin Öğrenme ile
Seyrüsefer

PROJELER

Sürü Drone Operasyonu Projesi
Sürü Zekâsına sahip İHA’lar; asimetrik harp veya
anti-terör kapsamında otonom hareket edebilen,
öğrenebilen, karar verebilen ve sürü olarak
verilen görevi yerine getirebilen sistemlerdir. Bu
sistemler, derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü
teknikleriyle gerçek zamanlı nesne tespiti, teşhisi
ve takibi gibi gelişmiş işlevleri içermektedir.
STM tarafından geliştirilmekte olan Sürü Drone
Operasyonu Projesi’nde; başta STM bünyesinde
geliştirilen insansız hava araçları olmak üzere,
döner ve sabit kanatlı platformlar ile sürü
zekâsına yönelik geliştirme çalışmaları, mevcut
ürün ve teknolojilerin denenmesi ve uyarlanması,
yeni algoritmaların geliştirilmesi gibi AR-GE ve
ürünleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
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•

Merkezi/Dağıtık Haberleşme Altyapısı

•

İHA’lar Arası Haberleşme

•

Formasyon Kabiliyeti

•

Hedef Belirleme ve Önceliklendirme

•

Hedef Paylaşımı

•

Algıla & Sakın Kabiliyeti

•

Rotasyon Kabiliyeti

•

Sürü Saldırısı

•

Güdüm Kabiliyeti
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SİBER GÜVENLİK
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STM, sahip olduğu yüksek nitelikli insan
gücü sayesinde, ulusal ve uluslararası
bütünleşik siber güvenlik projelerini
yürütmekte, yenilikçi, özgün ve proaktif
yerli ürünler geliştirmekte, eğitim
ve danışmanlıktan teknik güvenlik
analizlerine kadar geniş bir çerçevede
katma değeri yüksek
hizmetler sunmaktadır.
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•

Anahtar Teslim Bütünleşik Siber
Güvenlik Projeleri

•

Siber Güvenlik Farkındalık Çalışmaları

•

Siber Güvenlik Eğitimleri

•

Siber Güvenlik Danışmanlığı

•

Test ve Değerlendirme

•

Teknik Güvenlik Analizleri

•

Zararlı Yazılım Analiz Hizmetleri

•

Statik ve Dinamik Zararlı Yazılım Analizi

•

Red Teaming & Sızma Testleri
Hizmetleri

•

Kırmızı Takım (Red Teaming)

•

Uzaktan Sürekli Sızma Testleri ve
Zafiyet Avcılığı

•

Kaynak Kod Güvenlik Analizi

•

Sızma Testi Hizmetleri

•

Siber Füzyon Merkezi

•

Siber Tehdit İstihbaratı

ÜRÜNLER

CYDECSYS® Zafiyet Temelli Risk
Yönetim Aracı ve Karar Destek Sistemi
Bütünleşik siber güvenlik durum tespit, analiz ve
karar destek sistemidir. Bilgisayar ağlarının siber
güvenlik resmini sunarak durumsal farkındalık
oluşturur. Karar vericilere analiz sonuçları ile destek
sağlar.
www.cydecsys.com/tr

BUGSHIELD STM Zafiyet Avcılığı
Platformu
STM Bugshield; “hacker” bakış açısı ile müşteri
kaynaklarındaki zaﬁyetlerin araştırıldığı, bulunan
zaﬁyetlerin raporlandığı Sürekli Sızma Testi ve
Ödül Avcılığı Platformudur.
www.stmbugshield.com/tr
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IoT Medic
Hastane ortamlarında bulunan kablolu ve kablosuz
medikal IoT cihazlarının ağ trafiğini pasif bir şekilde
dinleyerek medikal IoT cihazlarına ait envanter
dökümünü (IP/MAC bilgisi, cihaz türü, marka/model,
yazılım sürümü vb.) ve bu cihazlara özelleşmiş saldırıları
tespit edebilen bir sistemdir.

Sistemin ana bileşenleri aşağıda
sıralanmıştır:
•
•
•
•

IoT Envanter Çıkarımı
Saldırı Tespiti ve Alarm Yönetimi
İstihbarat Verisi Destekli Saldırı Tespiti
Sistem Yönetimi ve Raporlama

Siber Tehdit İstihbarat Platformu
CyThreat, çeşitli kaynaklardan (deep/dark webten, sosyal medyadan, bloglardan, forumlardan vb.) otomatize bir şekilde topladığı
siber tehdit istihbarat verilerini STM analistlerinin konu ve olay bazındaki raporları ile zenginleştirerek müşterilerine sunar. Bu sayede,
siber tehdit aktörlerinin aktivitelerinin tespit edilmesi, siber saldırıların gerçekleşmeden önüne geçilmesi ve koruyucu önlem alınması
mümkün olmaktadır. Böylece, olası saldırılar sonucunda meydana gelebilecek finansal kayıplar ve itibar kaybı önlenebilmektedir.
İstihbarat verileri (kara liste IP adresleri, alan adları, zararlı yazılım hash değerleri, zafiyet verileri), API ve STIX/TAXII aracılığıyla güvenlik
cihazlarına entegre edilebilmektedir. Görev yönetimi özelliği ile tespit edilen bulgular için müşteriye manuel/otomatik olarak görev
tanımlanabilmekte ve bu sayede olay takibi yapılabilmektedir.

ÜRÜNLER

STM ITSEF Laboratuvarı
IT ürünlerinin ve IT çözümleri kullanılan ürünlerin iddia edilen güvenlik garanti seviyesine (EAL) uygun olarak uluslararası ortak
değerlendirme metodolojisine (CEM) göre ürünün değerlendirilmesi, TÜRKAK tarafından ISO 17025 standardından akredite
edilmiş laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.
STM ITSEF EAL 4+ seviyesine kadar IT ürün değerlendirme hizmeti vermektedir.
TSE’den lisanslı laboratuvarımızda gerçekleşen değerlendirme sonucunda TSE tarafından verilen belgeler resmi olarak 30 ülkede
tanınmaktadır.
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HİZMETLER

STM Siber Füzyon Merkezi – SFM

STM SFM Hizmetleri

Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını koruyan
proaktif ve önleyici faaliyetleri içeren STM
Siber Füzyon Merkezi (SFM);

•

Siber Operasyon Merkezi Hizmetleri

•

Dinamik Risk Yönetimi

•

Olay Müdahale

•

Siber Tehdit İstihbaratı

•

Zararlı Yazılım ve Sistem Analizi

•

Traﬁk Analizi ve İzleme

•

Geleneksel siber güvenlik işlevselliklerini,
yeni yeteneklerle birleştirerek tek ve
entegre siber güvenlik yaklaşımı

•

Siber tehdit istihbaratının güvenlik ve
teknolojik müdahaleleri ile entegre eden
çok yönlü yaklaşım

•

Bu entegrasyon ile kritik teknoloji ve bilgi
varlıklarını koruyan proaktif eylemleri
yönlendirme

•

İş, insan, süreç ve teknolojinin
bütünleşmesi konularında yetkinleşmiştir.

HİZMETLER

� Siber Füzyon Merkezi/SFM; Siber Tehdit İstihbaratı Merkezi,
Siber Operasyon Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı
(Z-Lab) olmak üzere bütünleşik 3 ana merkezden oluşmaktadır.

Siber Operasyon Merkezi
•

Siber Operasyon Merkezi Danışmanlığı

•

Olay Müdahale ve Tehdit Avcılığı Hizmeti

•

Güvenlik Ürünleri Kural Seti Geliştirme ve Optimizasyon
Danışmanlığı

•

7/24 Güvenlik ve Altyapı İzleme Hizmeti

Siber Tehdit İstihbaratı Merkezi
•

Sürekli Atak Yüzey Analizi

•

Açık Kaynak Tehdit İstihbaratı Analizi

•

Siber Tehdit İstihbaratı Platformu

•

CyThreat-Siber Tehdit İstihbaratı Platformu

•

Tehdit Aktörü Analizi

•

Müşteriye Özel Hazırlanmış Tehdit Raporları

STM Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı
(Z-Lab)
Sanal veya Fiziksel Platformlarda farklı işletim sistemlerinin
Statik ve Dinamik Zararlı Yazılım Analizleri gerçekleştirilir.
Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı’nda, zararlı olduğu
değerlendirilen veya şüphelenilen dosyaların analizleri
profesyonel analistler tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz
konusu analizler ile yazılımın zararlı olup olmadığı, şüpheli
dosyanın arka planda neler yaptığı, asıl amacının ne olduğu
ve kendisini nasıl gizlediği gibi özel davranışlar ortaya
çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Analistlerin analiz yapabilecekleri birbirinden bağımsız
ağlar ve simülasyon ortamları sayesinde, zararlı yazılımın
ihtiyaç duyduğu internet ortamı simüle edilebileceği gibi
hiçbir internet bağlantısı olmadan da analiz yapılabilmesi
sağlanmaktadır.
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BÜYÜK VERİ
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Büyük Veri, Veri Bilimi, Optimizasyon ve Bulut Bilişim
(Big Data, Data Science, Optimization & Cloud Computing)
alanındaki çalışmalarımız ile veriyi yenilikçi bir şekilde yeniden
anlamlandırıyoruz. Gerçek zamanlı akan veri işleme, uç bilişim
(edge computing), anomali tespiti, nesnelerin interneti, yapay
zekâ ve makine öğrenmesi alanındaki deneyimlerimizle farklı
sektörlerde çözümler üretiyoruz.
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> Bulut Bilişim
•

Private cloud

•

Public cloud

> Büyük Veri Altyapıları
> Veri Bilimi Uygulamaları
•

Yapay zekâ

•

Derin öğrenme

•

Makine öğrenmesi

•

İstatistiksel veri analizi

•

Veri madenciliği

> Optimizasyon Çözümleri
•

Yöneylem araştırmaları

•

Matematiksel modelleme

•

Kaynak planlama

•

Çizelgeleme

•

Rotalama

> Endüstriyel Dijital Dönüşüm
> Akıllı Şehir Çözümleri
•

Elektronik izleme/takip sistemleri

•

IoT çözümleri
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FLEETICS
Fleetics, filo sağlık takibini yenilikçi bir biçimde
gerçekleştirmektedir. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi
yöntemlerine dayalı tekniklerle araçlardan toplanan veri
bilgiye dönüştürülür, durumsal farkındalık sağlanarak ve
farklı operatör ara yüzleri kullanılarak üst düzey kullanıcı
deneyimi sağlanır.

OVERA ®
STM mühendislerince, açık kaynak kodlu projeler ve
standartlar kullanılarak özgün olarak tasarlanmış tek
üreticinin teknolojilerine bağımlı olmayan, spesifik
donanımları değil standartları destekleyen büyük
veri analitiği platformudur. Mevcut uygulamalar ve
sistemlerde minimum değişiklikler yaparak Hadoop
ve ekosistem bileşenlerinden maksimum derecede
faydalanılmasına imkân verir. Yapısında son jenerasyon
gerçek zamanlı ve toplu veri işlemlerini yapmayı
sağlayan mimarileri barındırmaktadır.
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Elektronik Kelepçe
E-Kelepçe; toplum güvenliğini sağlamak ve
cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturmak
amacıyla şüpheli, sanık ve hükümlülerin
denetimine olanak sağlayacak teknolojik
çözümler bütünüdür.
E-Kelepçe, şüpheli, sanık veya hükümlülerin
rehabilitasyonu, toplumla bütünleştirilmesi,
tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplum
güvenliği ile mağdurun daha etkin korunmasına
yardımcı olacak teknik altyapıları sağlar.
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•
•
•
•
•

Merkezi İzleme Yazılımı
Mağdur İzleme Ünitesi
Alkol İzleme Ünitesi
Ev Hapsi Ünitesi
Anlık Takip Sistemi

RouteAI
Yapay Zekâ Destekli Rota
Optimizasyonu
RouteAI, sahadan gelen çağrılara en kısa sürede cevap
verebilecek ekibinizin, bölge ayrımı yapılmaksızın
olaya atanmasını sağlayan yapay zekâ destekli
servisler bütünüdür. Ekiplerinizin lokasyonları ve çağrı
adresi mesafesi arasında trafik, yol çalışması, kaza
vb. durumlarının sisteme dahil edilmesi sayesinde
gerçek zamanlı çözüm sunar. Optimum çözümü bulma
sürecinde, meydana gelebilecek anlık değişimleri göz
önünde bulundurarak çözüm üretir.
RouteAI, planlı bakım hizmetlerinize ilişkin taleplere göre,
ekiplerinizin rotalarının optimize edilmesi ile verimliliğin
arttırılmasına yardımcı olur.
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Müşterilerimizin bilişim sistemleri ihtiyaçları; veri merkezi elektro-mekanik altyapısından 7/24 izlenmesine,
sanallaştırma hizmetlerinden mikroservis mimarilerine, yazılım tabanlı network mimarilerinden uç nokta
güvenliğine kadar uçtan uca tüm bileşenler ve aralarındaki etkileşimler de göz önünde bulundurularak
en uygun çözümlerle karşılanmaktadır. Ayrıca, kurumların bilişim sistemleri iş sürekliliği ihtiyaçları felaket
kurtarma bakış açısının ötesinde aktif veri merkezi çözümleri ile sağlanabilmektedir.
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•
•
•
•
•
•
•
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Anahtar Teslim Veri Merkezi Çözümleri
Bilgi Sistemleri Entegrasyon Çözümleri
Mühendislik ve Danışmanlık
Analiz, Tasarım, Devreye Alma
Faaliyetleri
Aktif/Pasif Sistem Tedarik ve Yönetimi
Proje Yönetimi
Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi
Veri Merkezi İnşaat Faaliyetleri

Veri Merkezi Çözümleri
Tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi veri merkezi projelerini de teknoloji ve üretici
bağımsız çözümler ile gerçekleştirmekte, müşteriye en uygun teknoloji ve ürün seçimleri
ile yüksek devamlılıkta veri merkezinin hayata geçirilmesini sağlamaktadır.
STM, veri merkezi projelerini sadece elektro-mekanik bir altyapı işi olarak
değerlendirmemekte, veri merkezinin yapılış amacı olan müşteri bilgi teknolojileri
hizmetlerine uygunluğu, işletimi ve idamesi ile müşterinin güvenlik ihtiyaçlarına uygun
seviyede cevap verebilmesini de göz önünde bulundurarak Uptime Institute, BICSI,
TIA vb. uluslararası standartlara uygun çözümler sunabilmektedir. Bu kapsamda
danışmanlık, tasarım, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini uzman ve sertifikalı
personeli yönetiminde üst seviye müşteri memnuniyeti ile gerçekleştirmektedir.

67

Bilgi Sistemleri Çözümleri
Kurumların tüm bilgi sistem ihtiyaçları, kurumların yapısına ve bilgi teknolojileri gelecek hedeflerine uygun olarak üretici ve teknoloji
bağımsız olarak karşılanmaktadır. Konusunda uzman, gerekli sertifikasyon ve tecrübeye sahip ekiplerimiz, sürekli gelişen ve değişen bilgi
teknolojilerini yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geleneksel veya hyperconverged mimarileri, public/private/mixed
akıllı bulut mimarilerini, yazılım tabanlı ağ ve veri merkezi çözümlerini ve yeni nesil teknolojileri kullanarak kurumların ihtiyacına en uygun
çözümleri uçtan uca sağlamaktadır.
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STM elektronik ve dijital kimlik teknolojilerinde yürüttüğü çeşitli projeler ile bu alanda geniş bilgi birikimine
sahiptir. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaport gibi değerli evraklar ile ilgili projelerde kamu ihtiyacını
karşılayacak yazılım geliştirme, donanım ve sarf malzeme tedariki ve kimlik sistemi ile ilgili tüm sistem
entegrasyon hizmetlerinin yanı sıra sahada kullanılan kimlik sistemleri ile ilgili yazılım ve donanımların
servis ve bakım hizmetini de sağlamaktadır.
Dijital kimlik sistemlerindeki kimlik doğrulama ve paylaşımı konularında yeni yeni kullanılmakta olan
blokzincir teknolojisi bu kapsamda STM’nin ilgi alanına giren önemli bir alandır. Blokzincir teknolojisinde
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılarak bu alanda yetkinlik kazanılmaktadır.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronik Kimlik Teknolojileri
Biyometri Teknolojileri
Elektronik İmza Altyapısı
Açık Anahtar Altyapısı (PKI)
Kriptografik Algoritma ve Protokoller
Şifreleme ve Deşifreleme Sistemleri
Blokzincir Teknolojileri ve İlgili
Platformlar
Network Protokolleri ve Ağ Altyapısı
Kimlik Sistemlerine Yönelik Mobil
Uygulamalar

Blokzincir Teknolojileri
Akıllı kimlik ve ödeme sistemleri alanındaki faaliyetlerimiz ve
tecrübelerimize Blokzincirin getirdiği esneklik ve güvenilirlik gibi
olanakları da dahil etmek üzere, dijital kimlik sistemleri ile birlikte enerji,
gümrük, finansal teknolojiler gibi konularda paydaş ekosistemimiz ile
birlikte eş zamanlı olarak araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine
devam etmekteyiz.
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Akıllı Kimlik Kartı
ve Ödeme Sistemleri
Biyometrik veri de içeren, temaslı ve/veya
temassız akıllı kimlik kartları ve ödeme
sistemlerinin sistem gereksinimlerine uygun
olarak kimlik doğrulama sistemleriyle entegre
edildiği uçtan uca çözümler geliştirme
yönünde 2016 yılından itibaren yetkinlik
kazanan STM, kamu ve özel sektör için
güvenli çözümler sunmaktadır.
Değerli evrak statüsünde yer alan yeni
nesil kimlik kartları, sürücü belgeleri ve
pasaport defterlerinin tedarik süreçlerinden
üretim ve entegrasyon süreçlerine kadar
geniş bir yelpazede Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarına sunduğumuz hizmetlerin
ihracat hedeflerimiz kapsamında
potansiyel ülkelere de sunulabileceği
değerlendirilmektedir.

UYDU VE UZAY

STM, geliştirmiş olduğu
uydu platformları ile hem
operasyonel uydu görevlerine
hizmet etmeyi hem de
Türkiye’de uzay teknolojileri
için geliştirilen ürünlere tarihçe
kazandırmayı hedeflemektedir.
Uydu Platformları
Uzaktan algılama ile elde edilecek uydu
verilerine ihtiyaç duyan yerli/yabancı
kurum, kuruluş ve firmalara bu alanda
hizmet sağlamak ise bir diğer önemli
STM hedefidir.
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•

STM’nin Kendi Geliştirdiği Yazılım
Araçları ile Görev Tasarım/Analizi
Yapma Kabiliyeti

•

Uzay Standartlarına Uyumlu Uydu
Tasarımı ve Analizi

•

Temiz Oda Ortamında Uydu
Entegrasyonu ve Testleri

•

Görev Tasarımı ve Analizi

•

Uydu Tasarımı ve Analizi

•

Sistem Entegrasyon ve Test

Yazılım
STM hem uyduların yörüngedeki görevleri sırasında uydu ve görev yönetimini
yapan yazılımları hem de uydunun yerden kontrolünü ve görev planlamasını
sağlayan yazılımları geliştirmektedir. Bu konuda geliştirilen yazılımları kendi
uyduları üzerinde kullanmaktadır.
Uydu geliştirme sürecinde kullanmak üzere geliştirilen simülasyon ve modelleme
araçları ile ürün tasarım ve doğrulama aşamalarında destek sağlanmaktadır.
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•
•
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Yazılım Geliştirme
Algoritma Geliştirme
Matematiksel Modelleme
Entegrasyon ve Test
Görüntü İşleme
Görev Planlama
Veri Analizi ve Füzyonu
Büyük Veri

Görev Planlama Yazılımı
Geliştirmekte olduğumuz Takım Uydu Görev Planlama Yazılımı
ile uydu veya uyduların görevlerini, uydu/görev kısıtlarına ve
kaynaklarına (manevra ve aydınlanma kısıtları, hafıza ve güç
kapasitesi vb.) göre planlama yapılabilmekte, görevin icrası için
gerekli parametreleri yüksek doğrulukla hesaplanabilmekte ve
uydu sisteminden azami seviyede fayda sağlanabilmektedir.
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•
•
•
•
•

Takım Uydu Görevlerini Planlama
Çakışmalardan Arınmış Otomatik Planlama Yapabilme
Farklı Görüntü Tiplerini (nokta, şerit, eğimli şerit, geniş alan) Planlayabilme
Kompleks Yönelim Manevralarının Yönetimi
Yunuslama (pitch) Açılarının Optimizasyonu
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Servis

Alt Sistemler

STM, yer gözlem uydu sistemlerinden elde edeceği uydu
verilerini kullanarak ticari uydu verileri sağlama konusunda
yetkinlikler kazanmaktadır. Ayrıca uydu verisine ihtiyaç duyan
kurum/kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek uydu sistem
çözümlerine yönelik konsept/görev tasarımı, projelendirmeye
yönelik teknik destek, fizibilite çalışmaları alanlarında faaliyet
göstermektedir.

Mikro/Nano uydu platformlarına uyumlu, ileri düzey görevler
için güvenilir ve yüksek performanslı uydu görev bilgisayarı
(On-Board Computer) çözümleri sunulmaktadır. Uydu görev
bilgisayarı çözümlerimiz zorlu uzay şartlarına dayanıklı, hata
toleransı yüksek, güvenilir ve yüksek işlemci gücüne sahiptir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Görev Tasarımı ve Analizi
Uydu Sistem Tasarımı
Görev Planlama
Veri Analizi ve Füzyonu
Uydu Haberleşmesi
Uydu Operasyonları
Uzaktan Algılama
Veri Yönetimi ve Dağıtımı
Uzaktan Algılama
Nesnelerin İnterneti
Teknoloji Gösterimi
Görüntü İşleme
Görüntü Veri Tabanı Hizmetleri
Veri Füzyonu
Takım Uydu Yönetimi
Görev Planlama
TM/TC Haberleşme

•

•

Ölçeklenebilir Donanım Tasarımı
FPGA (soft işlemci tabanlı) Üzerinde
Koşan, Gerçek Zamanlı Bir İşletim Sistemi
Modüler Arayüzler
(RS485, RS422, CAN,
Spacewire, SPI, I2C, vb.)
SEE (İng. Single Event Effect)’lerden
Korunma

UYDU VE UZAY

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

LAGARİ® Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer
Gözlem Uydusu
STM tarafından geliştirilen LAGARİ uydusu; sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması,
genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik
olarak görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusudur.
Alçak İrtifa Yörüngesinde (Low Earth Orbit) görev yapacak olan ve görev yükü olarak siyah-beyaz ve renkli nokta/şerit
görüntü alma kabiliyetlerine sahip yeni nesil elektro-optik kamera taşıyan LAGARİ, Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü
mikro uydusudur.

PİRİSAT Nano Uydu Platformu Otomatik Tanımlama
Sistemi
Çoklu uydu görevlerinin 6U küp uydu standartlarında bir nano uydu platformu ile gerçekleştirilebileceğini göstermek
üzere Alçak İrtifa Yörüngede görev yapacak bir uydu geliştirilmektedir. PİRİSAT uydusunun ana görevi uzay tabanlı
Otomatik Tanımlama Sistemi (Automatic Identification System-AIS) uygulaması olmakla birlikte geliştirilen nano uydu
platformu STM’nin geliştirmekte olduğu takım uydu görevlerine yönelik tarihçe kazanma modeli olacaktır.
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MICROSATPRO Uzay Kalifiye İşlemci Ünitesi
Uzay Kaliﬁye İşlemci Ünitesi (MICROSATPRO), mikro uydu platformlarına uyumlu, yüksek performanslı uydu görev bilgisayarıdır.
(İng. On-Board Computer)
MICROSATPRO zorlu uzay şartlarına dayanıklı, hata toleransı yüksek, güvenilir ve yüksek işlemci gücüne sahip kontrol birimidir.
Çalışma yörüngesi olarak LEO hedeﬂenmiş olup, en az beş yıl bu yörüngede kalacak şekilde tasarlanmıştır.
MICROSATPRO, FPGA (soft işlemci tabanlı) üzerinde koşan işletim sistemine sahiptir. Mikro uydu platformlarında sıklıkla kullanılan
arayüzler (RS485, RS422, CAN, Spacewire, SPI, I2C, vb.) ile desteklenmektedir. Modüler tasarımı sayesinde hedef platforma
entegrasyon kolaylığı sağlanabilmektedir.
Münferit Parçacık Etkilerinden (Single Event Effect) korunma için MICROSATPRO kapsamında işlemci için Hata Toleranslı (FT- LEON3)
çekirdek, FPGA içerisinde Üçlü Modüler Yedeklilik (TMR), hafıza birimlerinde Hata Tespit ve Düzeltme (EDAC), yazılım üzerinde
Watchdog, güç birimlerinde LCL (Latch-up Current Limiter) önlemleri alınmıştır.

ÜRÜNLER

NANOSATPRO Nano Uydu İşlemci Ünitesi
Uzay Kaliﬁye İşlemci Ünitesi (NANOSATPRO), nano uydu platformlarına uyumlu, ileri düzey görevler için güvenilir yüksek
performanslı uydu görev bilgisayarıdır. (On- Board Computer)
NANOSATPRO zorlu uzay şartlarına dayanıklı, hata toleransı yüksek, güvenilir ve yüksek işlemci gücüne sahip çözüm
sunmaktadır. Çalışma yörüngesi olarak LEO hedeﬂenirken, en az 2 yıl bu yörüngede kalacak şekilde tasarlanmıştır.
NANOSATPRO, FPGA (soft işlemci tabanlı) üzerinde koşan, gerçek zamanlı bir işletim sistemine sahiptir. Nano uydu
platformlarında sıklıkla kullanılan arayüzler (UART, RS485, CAN, SPI, I2C) ile desteklenmektedir. Tekli nokta etkilerinden
(Single Event Effect) korunma önlemleri kapsamında FPGA içerisinde TMR, hafıza birimlerinde EDAC, yazılım üzerinde
Watchdog, güç birimlerinde LCL bulunmaktadır.
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Görev Planlama Yazılımı
Geliştirmekte olduğumuz Takım Uydu Görev Planlama Yazılımı ile uydu
veya uyduların görevlerini, uydu/görev kısıtlarına ve kaynaklarına
(manevra ve aydınlanma kısıtları, hafıza ve güç kapasitesi vb.) göre
planlama yapılabilmekte, görevin icrası için gerekli parametreler yüksek
doğrulukla hesaplanabilmekte ve uydu sisteminden azami seviyede
fayda sağlanabilmektedir.

ÜRÜNLER
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ÜRÜNLER
STM 2000’li yılların başından beri
yürüttüğü komuta kontrol sistemleri
projelerinden elde ettiği tecrübe ile
savunma sanayimiz için milli komuta
kontrol sistem çözümleri geliştirmektedir.
Söz konusu Komuta Kontrol Sistemlerine
yönelik tecrübemiz 2009 yılından itibaren
yurt dışı ihracat projelerinde iş payı sahibi
olmamıza imkân sağlamış ve bu kapsamda
NATO’nun stratejik seviye hava komuta
kontrol ve füze savunma bilgi sistemi olan
AirC2IS Projesi ve NATO Afganistan Görev
Ağı Entegrasyon Çekirdeği (AMN INT
CORE) Projelerinde görev alınmıştır.
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•

Taktik Saha Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri

•

Stratejik ve Operatif Seviyede Hava Komuta Kontrol
Bilgi Sistemleri

•

Füze ve Hava Savunma Bilgi Sistemleri

•

Birlikte Çalışabilirlik ve Bilgi Sistemleri Entegrasyon
Çözümleri

•

Yönetim Bilgi Sistemleri

•

Durumsal Farkındalık Çözümleri

•

Karar Destek Sistemleri

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları

Bilgi Sistemleri
Entegrasyon Çekirdeği
Bilgi Sistemleri Entegrasyon Çekirdeği Çözümü, mevcut ve gelecek
heterojen bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan esnek,
uyarlanabilir ve sağlam bir Entegrasyon Çekirdeği’dir. Görev ağı içerisinde
savaş alanının tamamında Durumsal Farkındalığı önemli ölçüde
desteklemektedir.
Bilgi Sistemleri Entegrasyon Çekirdeği NATO’nun Kabil’deki Afgan Görev
Ağı Operasyon Merkezi’nde (Afghanistan Mission Network Operations
Centre) NATO Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF-International
Security Assistance Force) operasyonel kullanımındadır.

ÜRÜNLER

TANKOM®
Taktik Saha
Komuta Kontrol
Bilgi Sistemi

TANKOM®, zırhlı birlik harekâtına uygun olarak tek tank/araç/askerden tabur görev kuvveti ve en üst
düzeyde karargâh seviyesine kadar yetki temelli olarak kesintisiz komuta kontrol işlevlerini sağlayan
taktik seviye bir Komuta Kontrol Bilgi Sistemi’dir.
TANKOM® sürekli ve güvenilir veri haberleşmesi ile durumsal farkındalığı artırarak, karar destek
mekanizmalarının işletilmesinde önemli rol oynar.
Entegre sistem, paletli ve tekerlekli muharebe araçları başta olmak üzere çeşitli platformlara mevcut
veya yeni yeteneklerle hızla uyarlanabilir ve müşterek unsurlarla çalışma ortamı sağlar.
TANKOM®, ALTAY Türk Ana Muharebe Tankı, Leopard-1T, gelişmiş zırhlı personel taşıyıcılar, silah
taşıyıcı araçlar ve komuta yerleri için milli olarak geliştirilmiştir.
BUKAN® sistemi, Muharebe Sahasında tek tank/araç/askerden en üst düzeyde karargâh seviyesine
kadar tüm seviyelerde kullanılabilen, farklı operasyonel kullanımlar ve farklı platformlar için çeşitli
donanım ve yazılım çözümleri sunan taktik seviye bir Komuta Kontrol Bilgi Sistemidir.
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STMDENGİZ E Serisi yeni nesil Intel® Apollo işlemci ile donatılmıştır. Çoklu işlemci fonksiyonlu, yüksek çözünürlüklü ekran teknolojisi,
fansız dizayn ve düşük enerji tüketimli, her fonksiyonun tek yerde toplanabildiği ekonomik çözümler arayanlar için geliştirilmiş bir üründür.
STMDENGİZ X Serisi yüksek performans arayanlar için yapılmış, yüksek işlemci gücü ve yüksek çözünürlük yanında ekran boyut
çeşitliliği ile geniş kullanım aralığı sunan bir üründür.
SERTİFİKA, Marine Equipment Directive (MED) certified

ÜRÜNLER

STMDENGİZ-ECDIS

STMDENGİZ-ECDIS;
• Suüstü ve sualtı platformlar için geliştirilmiş
olan, elektronik harita gösterim ve bilgi
sistemidir. Yedekli olarak kullanıldığında kağıt
harita bulundurma zorunluluğunu ortadan
kaldırmakta ve köprü üstünde bulunan
elektronik seyir cihazlarından aldığı bilgilerle
emniyetli seyir sağlamaktadır.
•

Operasyonel emniyetin ve güvenilirliğin
sağlanması amacıyla IMO ve SOLAS
tarafından belirlenmiş olan performans
standartlarına tam uyum sağlamaktadır.

•

Kompakt yapısı ile gemiler ve denizaltılar
yanında özel yatlara da rahatlıkla monte
edilebilecek yapıda ve görünümdedir.

•

STM mühendisleri tarafından geliştirilen,
yerli ve kullanıcı dostu yazılıma ve MED
sertifikasına sahip Türkiye’deki ilk üründür.
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PROJELER

PROJELER

Tank Komuta Kontrol Bilgi
Sistemi (TKKBS) AR-GE Projesi
SSB AR-GE ve Teknoloji Daire Başkanlığının
Müşteri Kurum ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığının son kullanıcısı olduğu TKKBS
Projesi, TUBİTAK R1007 AR-GE Projesi
olarak Mart 2007’de başlatılmıştır. TKKBS
Projesi kapsamında yazılım, donanım ve
platforma entegrasyon faaliyetleri de dahil
olmak üzere, tüm sistem analiz, tasarım,
geliştirme ve entegrasyon faaliyetleri STM
tarafından gerçekleştirilmiştir. Eylül 2010’da
başarıyla tamamlanan TKKBS Projesi
kapsamında TKKBS Leopard 1-T Tankı ve
Gelişmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT)
Araçlarına entegre edilerek, prototip ürün
teslimatı yapılmıştır.
TKKBS AR-GE Projesi ile TANKOM™ Komuta
Kontrol Bilgi Sistemi Yazılımı’nın temelleri
atılmıştır.
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ALTAY Ana Muharebe Tankı
Tank Komuta Kontrol
Muhabere Bilgi Sistemi
(TKKMBS) Projesi
ALTAY Programı Ana Muharebe Tankı
kapsamındaki Tank Komuta Kontrol
Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS) yazılımı,
ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak STM
tarafından geliştirilmiştir.

Silah Taşıyıcı Araç (STA) Görev
Komuta Kontrol Sistemi
Projesi
STA Görev Komuta Kontrol Sistemi
Projesi kapsamında, TANKOM® Ürünü,
STA Platformunun özel ihtiyaçlarına ve
operasyonel konseptine göre uyarlanarak
geliştirilmiştir. ASELSAN’ın alt yüklenicisi
olunan projede TANKOM® FNSS’in KAPLAN
ve PARS 4x4 zırhlı araçlarına monte edilmiş
ve platform üzerindeki diğer alt sistemler ile
entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

PROJELER

KATAR AGAMA Komuta Kontrol
Bilgi Sistemi
NUROL Makina’nın KATAR Silahlı
Kuvvetlerine ihraç edilen Ejder Yalçın ve
Yörük zırhlı araçlarına entegre edilecek
olan AGAMA Komuta Kontrol Bilgi Sistemi
yazılımı için, TANKOM® ürünü uyarlanarak
platformlara göre özelleştirilmiştir.
ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak görev
alınan projede, TANKOM® ürünü dost ve
kardeş ülkelerin ihtiyaçlarına etkin bir çözüm
olarak kullanılmış ve ihracat pazarında da
yerini almıştır.
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NATO INT-CORE
Operational and Maintenance Support

NATO Air Command Control
Services (AirC2IS)

NATO INT-CORE Operational & Maintenance Support
Projesi kapsamında, NATO’nun Afgan Görev Ağı
Operasyon Merkezi’nde (Afghanistan Mission
Network Operations Centre) NATO Uluslararası
Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF-International
Security Assistance Force) operasyonel kullanımında
olan Integration Core (INT-CORE) yazılımı için 5 yıl
süreli bakım ve teknik destek hizmeti sağlanmaktadır.

AirC2IS, NATO’nun, stratejik seviye hava
komuta kontrol ve füze savunma planlama
bilgi sistemidir.
AirC2IS, NATO’nun hava harekâtı ve Aktif
Balistik Füze Savunma planlarının stratejik
seviyede analiz, planlanma, görevlendirme,
yürütme ve izleme aktivitelerine yönelik tüm
iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayan ve
kullanıcılara entegre birlikte çalışabilir iş birliği
araçları sunan bir sistemdir.
AirC2IS projesi, Türkiye’nin NATO’dan aldığı,
en büyük ölçekli savunma bilişim projesi
olma özelliğini taşımaktadır.

PROJELER

NATO Integration Core
(INT-CORE)
NATO Integration Core çözümü, mevcut ve gelecek heterojen bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan esnek,
uyarlanabilir ve sağlam bir Bilgi Sistemleri Entegrasyon Çekirdeği’dir. Görev ağı içerisinde savaş alanının tamamında
Durumsal Farkındalığı önemli ölçüde desteklemektedir.
Karar vericilere doğru zamanda doğru bilginin verilmesini sağlayan INT-CORE, Komuta Kontrol,
Müşterek Resim, muharebe sahası, görev vb. ile ilgili bilgilerin yayılımını desteklemek için Komuta Kontrol
İş Süreçleri desteklemektedir.
Basit, esnek, uyarlanabilir ve sağlam bir Ara Katman Yazılımı olan Entegrasyon Çekirdeği altyapısını değiştirmeden,
sistemde yeni bir kodlama, derleme, teste gerek kalmadan yeni ve farklı tip veriler için konfigürasyona izin vererek,
değişken muharebe sahası ortamında dinamik bir şekilde birlikte çalışabilirlik sağlamaktadır.

93

95

ASKERİ HAVACILIK

ÜRÜNLER
Görev Destek Sistemleri konusunda
gerçekleştirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz
tecrübe ile TSK envanterindeki hava platformları
için özgün havacılık uygulamaları, görev yönetim
ve destek sistem çözümlerine ilişkin geniş bir ürün
yelpazesi sunuyoruz.
KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER
•

Gömülü Yazılım Çözümleri

•

GNSS Bağımsız Seyrüsefer

•

2B/3B Kokpit İçi Durumsal
Farkındalık, Sentetik
Görüntü ve Sanal Gerçeklik

•

•

Çoklu Kriter Optimizasyonu,
Gelişmiş Görev ve Uçuş
Planlama

Çoklu Dil Desteği, UTM,
MGRS ve Coğrafik
Koordinatlar, 50+ Datum,
Gerçek/Manyetik Kuzey
Gösterimleri

•

Gerçek Zamanlı Yörünge
Kestirimi ile Engel, Tehdit,
Arazi, Sınır, TSU, NOTAM,
VCS vb. Analizleri ve
Görsel/Sesli Uyarılar, Algıyı
Köreltmeyen Gelişmiş Uyarı
Sistemi

•

İHA Görev ve Faydalı Yük
Planlama

•

Gelişmiş Seyrüsefer
Veri Tabanı Desteği: IFR
Planlama ve Gelişmiş
Arama

•

Performans Analizi ve
Planlaması (Varyo, Yakıt,
Kargo, CG, CARP/HARP)

•

Aviyonik Entegrasyon

•

DO-178b/C, DO-200A/B
Sertifikasyonu

•

Komuta Kontrol Sistemi
Entegrasyonu

•

•

Araziden/Engelden Güvenli
Kaçış Vektörü Kestirimi
(CFIT)
Platform Bağımsız
(Integrity 178B, Linux
RT, Windows) ve Mobil
Uyumlu Sistemler

FocusFlite® GS
FocusFlite® GS (Yer Birimi), farklı platformlar için
sağladığı 2B/3B planlama yetenekleri sayesinde,
pilotların görev planlarını yüksek hassasiyet ve
doğrulukla incelemesine/hazırlamasına yardımcı
olmaktadır.
Genişletilebilir ve uyarlanabilir görev planlama
altyapısıyla performans hesaplamaları gibi platforma
özel yetenekler kolayca eklenebilir. Programın sezgisel,
hızlı ve duyarlı insan makine arayüzü, kullanılabilirlik
testleri ile desteklenerek geliştirilmiştir.
FocusFlite® GS yetenekleri konsollar, masaüstü
istasyonları ve taşınabilir platformlarda
kullanılabilmektedir.

ÜRÜNLER

TerraFlite® Arazi
Destekli Otonom
Seyrüsefer
GNSS Bağımsız, Sürekli, Hassas
Konum TerraFlite® GNSS engelli
(GNSS-denied) ortamlarda hava
platformları için arazi destekli otonom
seyrüsefer çözümüdür. TerraFlite®,
arazi özelliklerini temel aviyonik
sensör verileri ile ilişkilendirip hava
araçları için GNSS’e eşit ya da daha
doğru pozisyon bilgisi sağlar.
STM’nin patentli ürünüdür.

FocusFlite ® AS
Sayısal Kayan
Harita Sistemi

FocusFlite® AS (Hava Birimi), hava platformlarında görev icrası sırasında pilotların
durumsal farkındalığının artırılmasına yönelik olarak kullanılan kayan harita temelli
yardımcı bir sistemdir. Sistemin yıllar boyunca gerçekleştirilen kullanılabilirlik testleri,
dinamik içerik yönetimi ve basitleştirilmiş kullanıcı arabirimi çalışmaları neticesinde ortaya
çıkarılan gelişmiş insan makine arayüzü, etkin kullanımı en üst seviyeye taşımaktadır.
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PROJELER

Jandarma Helikopterleri Aviyonik
Modernizasyonu (JHM) Projesi
Jandarma Helikopter Modernizasyonu Projesi Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde bulunan Sikorsky S70 platformunun görev
planlama ve pilot durumsal farkındalık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak Hareketli Sayısal Harita Yazılımı ve Görev Planlama
İstasyonu Sistemi (GPİS) geliştirilmesini kapsamaktadır.
Proje kapsamında ASELSAN’a Sayısal Harita Sistemi (SHS), Görev Planlama Yer İstasyonu (GPYİ) ve Taktik Gösterim Ekranı (TGE) teslim
edilmektedir. Proje kapsamındaki donanım ve yazılım teslimatlarının tamamlanması ile birlikte Sayısal Harita Sistemimiz 22 helikopterde
aktif kullanımda bulunmaktadır.
Sahadaki sistemlerimiz Harita Genel Müdürlüğü tarafından idame edilen Düşey Engel Veri Tabanı ile tam uyumlu hale getirilerek güncel
verileri işleme kabiliyeti kazandırılmıştır.

PROJELER

C-130 Erciyes Yer Görev Planlama Birimi Projesi
2008 yılında sözleşmesi imzalanarak başlatılan proje kapsamında, C-130 Kargo Uçakları için Yer Görev Planlama Birimi
(YGPB) yazılım teslimatının kesin kabulü 2014 yılında yapılmıştır.
Yer Görev Planlama Birimi (YGPB) yazılımı TUSAŞ tarafından modernize edilen C-130 uçaklarının görev planlama ve aviyonikler için
veri hazırlama işlevlerini yerine getirmektedir. Görev planlama kapsamında bu uçaklara özel performans planlama, IFR uçuş planlama,
kargo planlama gibi işlevler ve raporlama yapılırken, veri hazırlama kapsamında FMS ve Sayısal Harita Aviyonik birimlerine özel
veriler hazırlanmaktadır.
Entegrasyon ve kullanım sürecinde ortaya çıkan istekler doğrultusunda geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.
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TİHA GÖRSİS Görev Planlama Yazılımı Projesi

Görev Planlama Yazılımı (GPY), Özgün TİHA (Medium Altitude Long Endurance, MALE) Geliştirme Programı kapsamında geliştirilen
Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) Görev Sistemleri (GÖRSİS) projesinin, şirketimiz tarafından tasarlanmış, geliştirilmiş, entegrasyonu ve testi
tamamlanmış olan yazılım parçasıdır.
GPY, Hava Aracında bulunan Faydalı Yüklerin (FLIR (EO/IR), Radar Faydalı Yükünün (SAR/MTI-ISAR), Hava Trafik Haberleşme Telsizinin
(VHF/UHF Telsiz) görevlerini yerine getirebilmesi için Uçuş ve Görev Planlarının hazırlanmasını, hazırlanan planların YKİ Bilgisayarları ile
gerekli aviyonik sistemlere (Hava Aracı Bilgisayarları olan Görev Bilgisayarı, GB ve Uçuş Kontrol Bilgisayarı, UKB) yüklenmesini ve icra
edilen görevin plana uyumluluğunun takibini sağlamaktadır.

PROJELER

ATAK Sayısal Kayan Harita
ve Görev Planlama İstasyonu Projesi
ATAK Sayısal Kayan Harita ve Görev Planlama İstasyonu Projesi ATAK platformunun görev planlama ve pilot durumsal farkındalık
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak Sayısal Kayan Harita yazılımı ve Görev Planlama İstasyonu Sistemi (GPİS) geliştirilmesini
kapsamaktadır. Tüm teslimatları 2016 yılında tamamlanan projede kullanıma verilen 50’nin üzerindeki ATAK platformlarının
tamamında DO-178B süreçlerine göre geliştirilmiş Sayısal Harita Sistemi operasyonel kullanımda olup, uçuş, performans, silah vb.
planlama faaliyetleri GPİS kullanılarak yapılabilmektedir.
2019 yılında ATAK Faz-2 kapsamında kullanılacak olan değişiklikleri kapsayan çalışmalar yapılmıştır. Kullanıcıların operasyonel
ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan ilave istekler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
ATAK pilotlarının planlama etkinliğini ve uçuş esansındaki durumsal farkındalıklarını artıran çözümlerimiz platformun ihraç edilmesi ile
birlikte dost ülkelerin pilotlarının operasyonel etkinliklerinin artırılması yönünde katkı sağlayacaktır.
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Helikopter Engel Tespit Sistemi
(HETS) Yazılımı Projesi
Helikopter Engel Tespit Sistemi (HETS), 400 helikopter için platforma entegre ve tablet donanımı üzerinde çalışan Sayısal Harita Sistemi
(SHS) ve Görev Planlama Yer İstasyonu (GPYİ) ürünlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır.
HETS Projesi kapsamındaki çözümlerimiz STM’nin ATAK ve JHM Sayısal Harita Projeleri kapsamında elde ettiği yıllara sâri bilgi birikiminin
Helikopter Engel Tespit ihtiyaçları doğrultusunda havacılık standartlarına göre uyarlanması ile ortaya çıkmıştır. Böylelikle, operasyonel olarak
denenmiş ve pilotların süzgecinden geçmiş işlev ve özellikler bu yazılımlara aktarılmıştır.
Tablet donanımı üzerinde çalışan SHS yazılımı yedi farklı müşterinin (Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü)
sahip olduğu 200 helikopterde kullanılmak üzere ASELSAN’a teslim edilmiş, eğitim ve kurulum faaliyetlerinin ardından platformlara entegre
edilerek kullanıma alınmıştır.
Entegre HETS kapsamında SHS ve GPYİ geliştirilmesi tamamlanmış, ASELSAN tarafından üretilecek yeni donanıma entegrasyon
çalışmalarına başlanmıştır. Entegre HETS ürünümüzün platform entegrasyon süreçlerinin ardından kullanıma alınması beklenmektedir.

PROJELER

Yarasa Sayısal
Kayan Harita Sistemi
ve Görev Planlama
İstasyonu Projesi

Haziran 2016’da TUSAŞ ile sözleşme değişikliği imzalanan proje kapsamında
ilk sistem kabulü ve teslimatı Kasım 2016’da gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında
müteakip sistem teslimatları ve platform/saha desteği ile proje tamamlanmıştır.
Sayısal Harita ve Görev Planlama Sistemimiz 4 adet helikopterde aktif olarak
kullanılmaktadır.
Düşey Engel Veri Tabanı değişikliklerine yönelik uyumlandırma çalışmaları
yapılmış ve proje tamamlanmıştır.
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ÜRÜNLER
STM, askeri havacılık
alanındaki tecrübe
ve bilgi birikimini sivil
havacılık sektörüne
taşıyarak, havacılık
otoritelerinden
onaylı, hava yollarının
operasyonel süreçlerine
katkı sağlayan, yüksek
müşteri memnuniyetine
sahip çözümler
sunmaktadır.
KABİLİYETLER |
YETKİNLİKLER
•

Operasyonel Karar Destek
Sistemleri

•

Elektronik Uçuş Çantası
Kabiliyetleri (AeroTab®)

•

Uçuş Çizelgesi Oluşturma ve
Yönetim Uygulamaları

•

Kabin İçi Bilgi Yönetimi
Uygulamaları

•

Kokpit-Kabin-OCC Süreç
Entegrasyonu

•

Operasyonel Durumsal
Farkındalık Uygulamaları

•

Mobil Uygulama Geliştirme

AeroTab® Elektronik Uçuş Çantası (EFB)
Kokpit ile Uçuş Operasyon Merkezi’nin Kağıtsız Entegrasyonu
Taşınabilir Tip B Elektronik Uçuş Çantası Çözümü, tüm uçak tiplerine uyumlanabilir
kullanıcı dostu uygulamadır. “Kağıtsız Kokpit” konseptine uygun modüler sistem,
uçuşun tüm aşamalarında etkin kullanım sağlar. Pilotlar için tasarlanmış, kullanımı
kolay, çarpıcı arayüzü ve çok noktalı dokunmatik kullanıma uygun tasarımıyla ön
plana çıkmaktadır.

ÜRÜNLER

OpsEye® Entegre Uçuş İzleme Sistemi

OpsMET® Hava Durumu Analiz
ve Raporlama Sistemi

Havalimanı Apron Sahası ve Yaklaşma Hattında Gerçek Zamanlı
Uçak ve Araç Trafik Takibi

Hava yollarının uçuş gerçekleştirdiği
ya da uçuş potansiyeli olan meydanlar
için geçmişe dönük (yaklaşık 20 senelik)
METAR, TAF ve SPECI raporlarından oluşan,
kendine has bir veri tabanına sahip web
tabanlı meteorolojik analiz uygulamasıdır.

OpsEye, uçuş operasyon kontrol birimlerine destek veren ve taktik
operasyondaki karar destek mekanizmasına doğrudan katkı sağlayan
bir apron sahası trafik takip sistemidir. Sistem uçakların kapı kapatma,
push-back, teker kesme, yaklaşma ve yer trafiğini canlı izleme,
konum belirleme gibi konularda canlı bilgi sağlamakta ve hava yolu iç
operasyonel sistemleri ile entegre çalışmaktadır.
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STM, yürütmekte olduğu simülasyon ürünlerine yönelik AR-GE projeleri ile simülasyon teknolojileri
alanındaki yetkinliklerini geliştirmektedir. Analiz ve etkinlik değerlendirme alanlarında geliştirmekte
olduğumuz mühendislik seviyesi milli simülasyon yazılımlarının ülkemize katkı sağlaması hedeflenmektedir.

ÜRÜNLER

GEMED–Gemi
Muharebe Etkinlik
Değerlendirme
Modeli
Gemi Muharebe Etkinlik
Değerlendirme Modeli (GEMED),
muharip platformların bütünleşik
sentetik taktik çevrede muharebe
etkinliklerinin ölçülebildiği
mühendislik seviyesinde
çözünürlüğe sahip bir simülasyon
sistemidir. Model, oluşturulan
senaryolar ile muharebe etkinliği
değerlendirme, gemi tasarımı/
modernizasyonu ve tedarik için
karar destek ve taktik geliştirme
amaçlarıyla kullanılabilmektedir.
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SARGUS–Sentetik Açıklıklı
Radar (SAR) Gözetleme Uydusu
Faydalı Yük Simülasyonu
Sentetik Açıklıklı Radar Gözetleme Uydusu Faydalı Yük Simülasyonu Geliştirilmesi
Projesi (SARGUS) kapsamında alçak irtifada görev yapan uydularda kullanılan
Sentetik Açıklı Radar (SAR) faydalı yüküne ait simülasyon yazılımı yerli imkân
ve kabiliyetler ile geliştirilmiştir. SARGUS yazılımı yetenekleri SAR görev yükü
simülasyonu ve uydu görev analizleri olarak iki temel kabiliyet sunmaktadır.

AVİYONİK

Savunma ve havacılık alanında kullanılan uçan platformların ya da elektronik bileşen içeren diğer sistemlerin ihtiyaç duyduğu yoğun işlem
ve performans gücünü karşılamak üzere, minimize edilmiş hacim, ağırlık ve güç tüketimi kriterlerini göz önüne alınarak aviyonik donanım
çözümleri geliştirilmektedir.

HAVESİS–Hibrid Aviyonik Emülatör Sistemi
Hibrit Aviyonik Emülatör Sistemi (HAVESİS), yeni nesil Jenerik Aviyonik Sistem Entegrasyon Laboratuvarı konseptinin
Türkiye’deki ilk örneğidir.
Aviyonik Sistem Entegrasyon Laboratuvarları, yaygın olarak, tanımlı bir hedef sistem ve veri yolu protokolü varsayılarak geliştirilmektedir.
Bu varsayım, her yeni hedef sistem için farklı bir konﬁgürasyon ortaya çıkmasını, dolayısıyla mevcut altyapının yeni ihtiyaca göre tekrar
tasarlanmasını gerektirmektedir.

ÜRÜNLER

AVIOPRO–Aviyonik İşlemci Ünitesi
Aviyonik İşlemci Ünitesi, Savunma ve Havacılık alanında kullanılan uçan platformlar ya da diğer elektronik bileşen içeren
sistemlerin ihtiyaç duyduğu yoğun işlem ve performans gücünü karşılamak üzere, minimize edilmiş hacim, ağırlık ve güç
tüketimi kriterleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

Aviyonik Güç Kaynağı Ünitesi
Aviyonik Güç Kaynağı Ünitesi, Savunma ve Havacılık alanında kullanılan araç ya da diğer elektronik bileşen içeren sistemlerin
ihtiyaç duyduğu gerilim/akım gücünü karşılamak üzere, minimize edilmiş hacim, ağırlık ve maksimize edilmiş verimlilik
kriterleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Platform içi ya da platform üzeri harici yük (POD) ve benzeri sistemlerin içerisinde
kullanılabilmektedir.
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RADAR SİSTEMLERİ

STM, geliştirmiş olduğu hedef tespit radarları ve konum
kestirim sistemlerinin yanı sıra yürütmekte olduğu
projeler ile milli algoritmalar, ileri teknoloji donanım
çözümleri, anten tasarım ve simülasyonları ile Emniyet
Güçleri ve TSK için görev kritik özgün çözümler
sağlamaktadır.

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

Meskun mahal çatışmaları, arama kurtarma faaliyetleri,
hava ve arazi faaliyetlerine yönelik özgün radar
teknolojileri ile operasyonlara yönelik hedeflerin tespiti
için gerçek zamanlı yüksek güncelleme sıklığı ile
çalışan radar sistemleri geliştirilmektedir.

•

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti

•

Engel Arkası Canlı Hedef (Mikro/Makro) Hareket Tespiti

•

Duvar İçi Görüntüleme

•

Sahil Gözetleme Sistemleri

•

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sinyal İşleme

•

Ultra Geniş Bant Radar Teknolojileri

•

V/UHF Radar Teknolojileri

•

Anten Alıcı/Verici Birimi Tasarımları

•

Milli Algoritma ve Yazılım Geliştirme

•

Radar İşaret İşleme ve Görüntüleme (2 Boyut ve 3 Boyut)

•

Özgün Donanım Geliştirme

•

Sistem Entegrasyon ve Test

•

Algoritma ve Yazılım Geliştirme

•

Radar Sinyal İşleme ve Görüntüleme

•

Analiz/Ölçme/Etkinlik Değerlendirme 		
Simülasyonları

•

Matematik/Fizik Modelleme

•

Aviyonik Simülatör Geliştirme

•

Taktik Çevre Yazılımları

•

Uydu Faydalı Yük Simülasyonları

•

Aviyonik Donanım Geliştirme

•

Aviyonik Emülatör Geliştirme

•

Uzay Kalifiye Donanım Geliştirme

ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ

Konum Kestirim Sistemleri
Sivil ve askeri uygulamalar
kapsamında kaçak ve şüpheli
yayınların tespitine ve izlenmesine
yönelik milli algoritmalar ile
entegre konum kestirim sistemleri
geliştirilmektedir.

ENTEGRASYON PROJELERİ

STM, radar teknolojilerinde ve karmaşık yazılım
geliştirme alanlarında elde etmiş olduğu bilgi
birikimini farklı alanlardaki entegrasyon projeleri
ile hayata geçirmiştir. Bu kapsamda Türkiye
çapında 5.000’e yakın PTT Şubesinde kamera
sistemleri kurulumundan, Ege ve Karadeniz
kıyılarında altyapı, üstyapı, yenilenebilir enerji
sistemleriyle kendini idame ettirebilen Sahil
Gözetleme İstasyonlarına (SGİ) kadar karmaşık
dağıtık sistem kurumlarını gerçekleştirmiştir.

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

•

Özgün İşaret İşleme Algoritmaları

•

İleri Teknoloji Donanım Entegrasyonu

•

Hassas Konum Kestirim Performansı

•

Geniş Alanları Maliyet Etkin Kapsayabilme

•

Hedef Sinyal Tespiti

•

Modülasyon Tespiti

•
•
•
•
•
•
•

•

Geniş Bant Sinyal Kaydı

•

Hassas Konum Kestirimi

Sistem Mühendisliği
Sistem Entegrasyonu
Radar Görüntüleme
Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi
Radyolink Veri Aktarımı
Enerji Altyapıları
Altyapı/Üstyapı Kurulumu
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ÜRÜNLER

DAR® – Duvar Arkası Radar
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. tarafından gelistirilen Duvar Arkası Radar (DAR), Ultra Geniş Bant (UGB)’ta
Radyo Frekans (RF) sinyallerini kullanarak, engellerin arkasındaki, sabit veya hareketli hedeflerin varlıklarını tespit ve konumlandırmak
için kullanılan bir radar sistemidir.
DAR; rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryoların yanı sıra, yangın, çeşitli doğal afetler
sonrası kurtarma operasyonları gibi sivil amaçlar için de kullanılabilmektedir.

ÜRÜNLER

UHTES – Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi
Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi
(UHTES), Ultra Geniş Bant (UGB) radar sinyalleri
vasıtasıyla, görsel erişim imkânının olmadığı,
kapalı mekânlarda bulunan hedef unsurlara ait
konum bilgilerini, hedef bölgeye yaklaşmadan,
güvenli bir mesafeden elde etmek için kullanılan
bir radar sistemidir.
UHTES, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar, Zırhlı Personel
Taşıyıcılar ve Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç sistemlerine
entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem uzun
menzilli penetrasyon kabiliyeti sayesinde, hedef yapıya
yaklaşmanın risk taşıdığı senaryolarda yapı içerisindeki
canlılara ait konum bilgisini güvenli bir mesafeden dost
unsurlara iletebilmektedir.

RF Almaç
RF Almaç Sistemi, 20MHz - 6000MHz muhabere bandında haberleşen hedeflerin
radyo spektrum gözlemlenmesi ve zaman damgalı veri üretimini gerçekleştiren
elektronik bir sistemdir. RF Almaç, muhabere içi sinyalleri gözetleme uygulamaları
için yüksek hassasiyet ve doğrusallıkta V/UHF geniş bantlı almaç olarak
çalışmaktadır. Hedeflerin tespit edilmesi, tespiti yapılan hedeflerin dinlenmesi ve
konumlarının bulunması gibi görevleri yerine getiren elektronik harp sistemlerinin
kritik bir donanım bileşeni olarak kullanılabilecektir.
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PROJELER
Hopa Sahil Gözetleme İstasyonu
Hopa Sahil Gözetleme İstasyonu; Radar
Kulesi, Sistem Şelteri ve Jeneratör, Meteoroloji
İstasyonu ve Hopa İzleme ve Kontrol
Merkezi’nden oluşmaktadır.
Proje kapsamında sensör entegrasyonu
ve füzyon ile komuta kontrol yazılımları
geliştirilmiştir.
Hopa Sahil Gözetleme İstasyonu, bölgede sınır/sahil
gözetleme, kaçakçılık/düzensiz göçmen tespiti ve kolluk/
arama-kurtarma görevlerini gerçekleştirmektedir.

PROJELER

Çavuş Adası Sahil Gözetleme İstasyonu
Çavuş Adası Sahil Gözetleme İstasyonu; Radar Kulesi,
Enerji ve Kontrol Binası, Güneş Enerji Sistemi, Sensör
Kulesi ve Turgutreis İzleme ve Kontrol Merkezi’nden
oluşmaktadır.
Proje kapsamında sensör entegrasyonu ve füzyon ile
komuta kontrol yazılımları geliştirilmiştir.
Çavuş Adası Sahil Gözetleme İstasyonu, bölgede
sınır/sahil gözetleme, kaçakçılık/düzensiz göçmen
tespiti ve kolluk/arama-kurtarma görevlerini
gerçekleştirmektedir.

Enez Sahil Gözetleme İstasyonu
Milli yazılım, radar işaret işleme algoritmaları
ve veri füzyonu alanlarında elde edilen
bilgi radar donanım teknolojileri ile entegre
edilerek bölgede sınır/sahil gözetleme,
kaçakçılık/düzensiz göçmen tespiti ve
kolluk/arama-kurtarma görev etkinliği
kabiliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığına
kazandırılacaktır.
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PTT Kamera Sistemleri Kurulumu
Türkiye çapında 5.000’e yakın sabit ve mobil PTT Şubesine
25.000 adet kamera kurulumu, bakım, onarım ve idamesini
sürdürmekle beraber, PTT’nin Türkiye genelindeki tüm
şubelerinin tek bir yerleşkeden izlenmesi ve kontrolünün
sağlanması hizmeti verilmektedir.

PROJELER

STM RF ARAYICI BAŞLIK (A/B) FAYDALI YÜKÜ
Mini/Mikro ya da Küçük Sınıf İHA Platformları İçin RF Arayıcı Başlık (RF A/B) Faydalı Yükü
STM RF Arayıcı Başlık (A/B) Faydalı Yükü, mini/mikro ya da küçük sınıfta yer alan İHA platformlarının, dost ve tehdit sistemlere ait RF yayınları tespit ederek
takibini sağlayabilen pasif yapıda geniş bant sensördür. STM RF Arayıcı Başlık (A/B) Faydalı Yükü, yurt içi ve yurt dışı görevlerde kendini sahada başarıyla
kanıtlamış STM KARGU platformu ile entegre çalışmaktadır.
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PROJELER
Şirketimiz, kuruluşundan itibaren
gerçekleştirdiği faaliyetlerde
kazandığı tecrübe, bünyesine
kazandırdığı seçkin mühendis ve
uzman personeli ile Danışmanlık
Hizmetleri alanında ülkemizde
önde gelen konumunu
sürdürmektedir.
Yurt içinde kamu kurum ve
kuruluşları için sağlanan fizibilite,
sektör analizleri ve yerlileştirme
faaliyetlerinin yanı sıra;
günümüzün değişen, dinamik ve
karmaşık problemlerine yönelik
gelişmiş veri analiz yöntemleri,
yaklaşım ve modellerinin etkin
kullanımını sağlayarak geliştirilen
Karar Destek Sistemleri ile
yenilikçi ve özgün çözümler
üretilmektedir. Başta NATO
olmak üzere uluslararası kurum
ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik
girişimler proaktif bir yaklaşım
ve motivasyonla sürdürülürken;
edinilen tecrübe ve bilgi birikimini,
ulusal ve uluslararası arenada
artırmaya ve paylaşmaya yönelik
çalışmalara devam edilmektedir.

ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezi ve Karar Destek Sistemleri
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) öncülüğünde, başta
savunma ve güvenlik olmak üzere bilim ve teknoloji, havacılık, ulaştırma, sağlık,
eğitim ve enerji gibi sektörlere ilişkin stratejik alanlarda karmaşık problemlere özgün
çözümler üretmek ve teknolojik uzgörüler geliştirmek amacıyla 23 Kasım 2017 tarihinde
kurulmuştur.
Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, SSB’nin yerli ve milli
savunma sanayi ekosistemi oluşturma ve geliştirme vizyonuna uygun olarak, disiplinler
arası ve çok disiplinli bir metodoloji uygulamaktadır. Bu metodoloji çerçevesinde;
problemleri “Sistem Düşüncesi” ve “Harp Oyunları/Senaryo Analizleri” yaklaşımları
ile tanımlamakta, en gelişmiş yöntemler ile analiz ve sentezini yapmakta, dinamik
modelleme tekniklerini kullanarak modellemekte, bu modellerin simülasyonunu yapmakta
ve bütünleşik karar destek sistemleri ile performans yönetim sistemleri geliştirmektedir.

PROJELER

Tamamlanan Projeler
•

Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik İhtiyaç Analizi Projesi

•

Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına Yönelik Eğitim ve Analiz Projesi

•

NATO SHAPE Resilience Experiment Karar Destek Sistemi Projesi
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Diğer Faaliyetler
(Eğitim ve Sosyal Faaliyetler)

Türkiye İçin Milli
Kapasite Modeli Projesi

STM ThinkTech Teknolojik Düşünce
Merkezi Modelleme ve Karar Destek
Hizmetleri’nin yanı sıra bağımsız,
objektif ve yapıcı bir yaklaşımla
teknoloji odaklı raporlar ve analizler
üretmektedir. ThinkTech web
sitesinde yayımladığı 250’nin üstünde
analiz ile teknoloji ve savunma
gündemini yakından takip etmekte
ve düzenlediği odak toplantı ve
paneller gibi network faaliyetleriyle
kamuoyuna ulaşmakta ve farkındalık
artırıcı bir rol üstlenmektedir. Ayrıca,
ThinkTech sahip olduğu “İş Dünyası
Harp Oyunu/Business Wargaming”
kurgulama ve uygulama yeteneğini
çeşitli hedef kitle ve gruplarla
paylaşmakta ve bu kapsamda iş
geliştirme faaliyetlerine devam
etmektedir.

Proje kapsamında; bir ülkenin sahip
olduğu toplam kapasiteyi analiz edebilmek
maksadıyla “Sistem Dinamikleri” yöntemi
kullanılarak bir karar destek modeli
geliştirilmiştir. Modelde bir ülkenin insani,
ekonomik, askeri, teknolojik, coğrafi,
psikososyal ve politik boyutlarını oluşturan
yaklaşık 1.500 parametreye yer verilmiştir.

KOP (Konya Ovası Projesi) Eğitim ve
Analiz Danışmanlık Hizmeti Projesi
Konya Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde
konuşlu av tüfeği üreticilerinin verimliliğinin
artırılması ve savunma sanayine
entegrasyonu hedeflerine yönelik olarak
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile
gerçekleştirilmiş danışmanlık projesidir.
Projede; bölgede yer alan üreticilerden saha
verisi toplanmış, yapay zekâ algoritmaları
ile üreticiler kategorilere ayrılmış, her bir
kategoriye özgün eğitim ve analiz hizmetleri
verilmiştir.

PROJELER

SSB Savunma Okur
Yazarlığı Projesi

NATO SHAPE Resilience Experiment
Karar Destek Sistemi Projesi

SSB Kurumsal Kalite ve İştirakler Daire
Başkanlığı himayesinde yürütülen projede;
gençlerin savunma sanayine olan ilgisinin
artırılması ve Türk Savunma Sanayiinin
mevcut durumu hakkında farkındalık
seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

“Sistem Dinamikleri” yaklaşımı kullanılarak
NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı
(Allied Command Transformation-ACT) için
NATO Elastikiyet (Resilience) Karar Destek
Modeli geliştirilmiş ve NATO’ya teslim
edilmiştir.

İleri Sağlık Teknolojilerinde
Fikir-Ürün Döngüsü Karar
Destek Sistemi Geliştirme
Çalışması
Başkent Üniversitesi ile birlikte
yürüttüğümüz çalışma kapsamında; ileri
sağlık teknolojileri alanında kamu veya özel
sektörün yatırım yapabilecekleri en değerli
teknoloji ve alanlar ile yapılacak yatırımın
olası etkilerine ilişkin uzgörü sunabilen bir
Teknolojik Uzgörü Karar Destek Sistemi
geliştirilmiştir.

Ulusal Kapasite ve Performans
Takip Modeli
“Ekonomik Karmaşıklık” ve “Sistem
Dinamikleri” yöntemleri kullanılarak
geliştirdiğimiz karar destek sistemidir.
Geliştirdiğimiz model, bir ülkenin ekonomik
kapasitesinin yıllara sari ölçülmesini
ve ekonomik kapasitenin artırılması
için alınabilecek stratejik seviye yatırım
kararlarının senaryo tabanlı olarak
analiz edilmesini sağlayacak bir altyapı
sunmaktadır.
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Fizibilite ve Süreç Danışmanlığı
Tamamlanan Projeler
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektöre, müteakip çalışma ve projelerine
esas olacak fizibilite ve analiz hizmeti
verilmektedir. Bu kapsamda; sektör
analizi, ihtiyaç analizi, mevcut çözümlerin
tespiti ve analizi, ihtiyaca uygun çözüme
yönelik konsept tasarımı vb. çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yurt içinde
1991 yılından itibaren, yurt dışında ise
2010 yılından itibaren savunma sistemleri
danışmanlık hizmeti verilmektedir.

•

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Danışmanlık Hizmeti Projesi
(1991-2018 yılları)

•

SSB Teknoloji Yönetimi Danışmanlığı

•

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Danışmanlık Hizmetleri Projesi

•

SSB Kara Araçları Test Merkezi Fizibilite Projesi

•

SSB Ses Altı ve Yüksek Hızlı Rüzgâr Tüneli Kavramsal Tasarım Analizi

•

SSB Uydu Fırlatma Merkezi Kurulumu Projesi Yapılabilirlik Etüdü

•

SSB Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Fizibilitesi

•

SSB Uydu Uzay Alt Birim ve Teknolojileri Fizibilitesi

•

TÜBİTAK MAM Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi
Fizibilite Etüdü

PROJELER

Konya Savunma Sanayi
Merkezi Fizibilite Projesi

Milli Muharip Uçak
(TF-X) Program Yönetimi Danışmanlığı

Konya Sanayi Odası ile yürütülen proje
kapsamında, Konya bölgesinde bulunan
imalat sanayinin, ülkemizdeki savunma
sanayi sektörüne tedarikçi olabilme
kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu
doğrultuda firmaların kabiliyetlerini
geliştirecek faaliyetlerle gerekli adımların
atılmasını sağlayacak “Konya Savunma
Sanayi Merkezi” kurulmasına yönelik bir
fizibilite etüdü yapılmıştır.

Milli Muharip Uçak (TF-X) Program Yönetimi
Danışmanlık Hizmetleri kapsamında TF-X
Geliştirme Projesi’nin TUSAŞ tarafından
sürdürülen ön tasarım fazı süresince SSB’ye
teknik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Takım Tezgâhları
Yerlileştirme Fizibilite Projesi
SSB Sanayileşme Daire Başkanlığı
himayesinde yürüttüğümüz fizibilite
projesinde; yurt içinde kullanılan
ya da kullanılacak olan CNC tezgâhlarının
toplam katma değerinin artırılması, CNC
tezgâhlarının alt sistemlerinin tedariği ve
lojistik desteğine ilişkin yurt dışı kaynaklı
kısıtların etkilerinin en aza indirilmesini
hedeflenmiştir.

İhracatı Destekleme Projesi
SSB ile STM arasındaki İhracatı
Destekleme Projesi kapsamında, kurumsal
iletişim faaliyetleri ve savunma sanayi
ürünlerinin kamuoyuna ve dış pazarlara
tanıtılması, fuar, tanıtım ve organizasyon
faaliyetlerine yönelik koordinasyon desteği
sağlanmaktadır.
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Yerlileştirme ve Sektör Analizleri

Türkiye’nin 2023 vizyonuna uyumlu olarak
yurt dışı bağımlığının azaltılmasına, sanayi
üretiminde verimliliğin artırılmasına ve ihracatithalat dengesinin pozitif yönlü olmasına katkıda
bulunmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları
ile yerli ve yabancı firmalara, Türkiye’de
gerçekleştirecekleri projelerde yerli ve milli katkı
payının artırılmasına yönelik araştırma ve analiz
hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda; Türkiye sektör
analizi, altyapı tespit ve analiz çalışmaları, yeni iş
alanları tespiti, ekonomik etki analizleri, yerelleşme
ve yerlileştirme analizleri ile kümelenme ve sanayi
koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Tamamlanan Projeler
•

SSB Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümelenme Projesi

•

Sinop Nükleer Güç Santrali Ekonomik Etki Analizi Lokalizasyon Projesi

•

Nükleer Güç Santralleri İçin İhracat Odaklı Yerelleşme Projesi

PROJELER

SSB Sektör Kabiliyet Atlası Projesi
SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı himayesinde yürüttüğümüz projede; Türkiye Elektronik
Harp ve Radar (EHR) sektörünün takip edilmesi ve sektöre yön verilmesi kapsamında, EHR sektörünün mevcut
durumunun belirlenmesi, sektör analizi için gerekli olan temel verilerin elde edilmesi ve ilgili veriler ışığında bir
Teknoloji Uzayı oluşturulması hedeflenmiştir. Proje kapsamında; firmalara ziyaretler gerçekleştirilerek, firma
kabiliyetlerine yönelik veriler toplanmış ve bu veriler işlenerek her bir firma için Firma Kabiliyet Haritası ve Türkiye
geneli için Türkiye Kabiliyet Haritası oluşturulmuştur. Ayrıca, EHR merkezli 10 ayrı teknoloji alanında yürütülen
Teknoloji Kırılımı ve Taksonomi çalışmaları ile firmalardan elde edilen veriler harmanlanarak çeşitli görsel analizlerin
gerçekleştirilebildiği bir Teknoloji Uzayı Platformu hazırlanmıştır.
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Sertifikasyon Hizmetleri

EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından STM Tasarım Organizasyonu Onayı
(EASA.21J.633) 20 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmıştır. STM DOA (Tasarım Organizasyon Onayı) iş
kapsamında bulunan teknik alanlarda, yurt içi/yurt dışındaki hava yolları, özel uçak işletmecileri ve
devlet uçaklarında, değişiklikler ve tamir tasarımları geliştirmekte ve EASA yetkisiyle onaylamaktadır.
Bu kapsamda 2018–2020 yılları arasında 44 adet proje gerçekleştirilmiştir. Onay kapsamında
yürütülen tasarım çalışmaları ile yurt içinde başta THY, SunExpress firmaları olmak üzere çeşitli
projeler gerçekleştirilmiş, yurt dışında ise hizmet verilen hava yolu sayısı altıya ulaşmıştır.

Proje faaliyetlerinin yanında danışmanlık hizmetleri
de verilmektedir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar:

•

Sivil/Askeri Havacılık sektöründeki firmalara altyapı ve teknik alanlarda
danışmanlık verilmesi

•

Sivil ve askeri havacılık sektöründe yer alan firmalara
tasarım danışmanlığı ve uçuşa elverişlilik eğitimleri verilmesi

•

Tasarım Organizasyon ve Üretim Organizasyon Onayları süreçlerinde firmalara
destek ve danışmanlık sağlanması

•

Sivil/Askeri Otoritelere ve Endüstriye, sertifikasyon
sürecinin işletilebilmesi için gerekli altyapısının
oluşturulmasında ve idamesinde destek ve danışmanlık
sağlanması

•

STC (Ek Tip Sertifikası) ve ETSO (European Technical Standard Order)
gerektiren tasarım faaliyetleri yürütülerek, SHGM üzerinden onaylanması
(sertifikalandırılmasını) ve EASA tarafından kabul görmesinin (valide edilmesinin)
sağlanması ve söz konusu çalışmalarda sektöre danışmanlık hizmeti sunulması

PROJELER

Tamamlanan Projeler
•

Fly Bosnia Hava Yolları, A319-112 uçağı EYOF 2019
Giydirme Projesi

•

Nordwind Hava Yolları, B737-800 Uçak Boyama
Projesi

•

MNG Jet Hava Yolları, Bombardier Challenger 605
Uçağı Halı Değişimi Projesi

•

THY, A321 Neo Uçağı Başüstü Dolaplarına Ayna
Monte Edilmesi Projesi

•

SunExpress Hava Yolları, B737-800 Plakart
Standardizasyonu Projesi

•

THY, A340 uçağı Taşınabilir Yangın Söndürme
Cihazının Yerinin Değiştirilmesi Projesi

MEVCUT PROJELERİMİZ
SunExpress EASA DOA Belgelendirme Kapsamında Danışmanlık Hizmeti
SunExpress firmasına Tasarım Organizasyon Onayı alma çalışmaları kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri
sağlanmıştır. Sağlanan hizmetler sonucunda, EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından SunExpress
Tasarım Organizasyonu Onayı (EASA.21J.557) 10 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmıştır.
Sun Express Tasarım Organizasyonuna STM uzmanları tarafından verilen Uyum Doğrulama Mühendisliği
destek hizmetleri devam etmektedir.

Minör Değişiklik Tasarımı ve Minör Tamir Tasarımı Projeleri
Yurt içi ve yurt dışı hava yollarının minör değişiklik ve minör tamir tasarım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projenin
gerçekleştirilmesi ve değişiklik/tamirin uçağa uygulanması için gerekli tasarım veri paketini içermektedir.
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Tedarik ve Lojistik
STM, devlet kontrollü tarafsız danışman
kimliği, etkin uzmanlık altyapısı ve yaygın
sektörel hâkimiyetiyle, savunma ve
güvenlik sektörü tedariklerinin maliyet
etkin olarak karşılanması, lojistik fazın
yönetimine yönelik etkin bir altyapının
planlanması ve ihtiyaç duyulan yapıların
oluşturulması alanlarında çalışmalarını
artırarak sürdürmektedir.
Bu doğrultuda TSK ve T.C. İçişleri
Bakanlığının acil ihtiyaçları, ihtiyaç
değerlendirmesi aşamasından
itibaren, edinilen deneyimler ve ürün
bilgisi çerçevesinde nitelikli uzmanlık
katkısı sağlanarak en kısa sürede
karşılanmaktadır.

Mevcut Projeler
Ana Yurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi
2007 yılından bu yana yürütülen proje kapsamında, TSK’nın ve T.C. İçişleri Bakanlığının acil tedarik ihtiyaçları, en kısa sürede
etkin olarak temin, test ve kalifiye edilmektedir. Silah, mühimmat, C4ISR, zırhlı araç ve balistik ürünler başta olmak üzere geniş
bir yelpazede önemli bir tedarik bilgi birikimi oluşturulmuştur. Tedarik faaliyetlerinin etkinliği, hızı ve kullanıcıya sağlanan
fayda daha da artırılarak talepler en iyi şekilde karşılanmaktadır.

PROJELER

Dikey Rüzgar Tüneli (DRT) Bakım, Onarım ve
İdame Projesi

T.C. İçişleri Bakanlığının Acil İhtiyaçlarının
Tedariki Projesi

SSB himayesinde yürütülen projede; Türk Silahlı Kuvvetleri
paraşütçülerine eğitim sağlayan DRT sistemine yönelik
ihtiyaç duyulan bakım onarım ve iyileştirme faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir. Periyodik bakım ve onarım faaliyetleri ile
stok seviye malzemelerin teslimat durumlarına ilişkin ayrıntılı
raporlar SSB’ye sunulmaktadır. Sistemde kullanılan kompozit
panellerin yenilenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

T.C. İçişleri Bakanlığının acil ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla, 2015 yılında başlatılan proje kapsamında,
Cumhurbaşkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı için Acil Tedarik Faaliyetleri
yürütülmektedir.
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