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içinde hazırlamak esas olmalıdır...”
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Bakan’ın Sunuşu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı; 2006 yılında yayımladığı 2007-
2011 Stratejik Planı ve 2009 yılında yayımladığı Sektörel Strateji 
Dokümanlarının ardından; Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ileri teknoloji 
ürünlerle modernize etmek üzere ihtiyaç duyulan kritik alt sistem/
bileşen/teknolojilerin azami ölçüde yurt içinden karşılanması ve dışa 
bağımlılığın azaltılabilmesi için, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu 
teknolojik tabanın oluşturulması amacıyla hazırlanan Teknoloji 
Yönetim Stratejisi Dokümanı’nı tamamlamıştır.

Güçlü bir savunma sanayi Milli Güvenlik Stratejimizin önemli 
unsurlarından biridir. Bu çerçevede; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
değişen ana sistem ihtiyaçlarının herhangi bir yabancı ülke 
kısıtlamasına tabi olmaksızın, bağımsız bir şekilde yurt içinden 
karşılanması Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünün devamını 
sağlamada önemli bir merhaledir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına odaklı, sürdürülebilir ve  
rekabetçi bir savunma teknoloji tabanının oluşturulması ve 
geliştirilmesi amacıyla, ileriye dönük planlama, uygulama ve takip 
faaliyetlerinin stratejik yönetim anlayışı içerisinde ele alınması 
için Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan bu 
dokümanda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi 
milli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın teknoloji yönetim stratejisini 
ortaya koyan ve savunma sanayi sektörü için rehber niteliği taşıması 
gereken bu dokümanın hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.

M. Vecdi GÖNÜL 
Milli Savunma Bakanı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değişen 
ana sistem ihtiyaçlarının herhangi 
bir yabancı ülke kısıtlamasına tabi 
olmaksızın, bağımsız bir şekilde 
yurt içinden karşılanması Silahlı 
Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünün 
devamını sağlamada önemli bir 
merhaledir.  

“en iyisinin teminatı”
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Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına kadar uzanan yurt içi harp 
sanayimiz, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 1985 yılında 
kurulmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Müsteşarlığımız, 
3238 sayılı Savunma Sanayii Hakkında Kanun’un “modern bir 
savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
modernizasyonunun sağlanması” amaçları ışığında kuruluşundan 
1990’lı yıllara kadar doğrudan alım programlarıyla, 2000’li yıllara 
kadar ortak üretim programlarıyla, daha sonra ise özgün tasarım 
sistemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonuna önemli 
katkılarda bulunmuştur.

Bugün gelinen noktada; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon 
ihtiyaçları doğrultusunda,  yurt içi geliştirme projelerinin ihtiyaç 
duyduğu teknoloji tabanını oluşturmak ve desteklemek üzere; 
önceliklendirilmiş alt sistem, bileşen ve teknolojilerin kazanılacağı 
teknoloji gösterimini ve  ürüne odaklı geliştirmeyi hedefleyen Ar-Ge 
projelerine odaklanmak gereği hasıl olmuştur.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı (2007-2011), Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı ve Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü 
Projesi temel alınarak hazırlanmış olan Teknoloji Yönetim Stratejisi

Dokümanı’nda; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına odaklı, yetkin 
bir savunma teknoloji tabanının oluşturulması amacıyla, ileriye 
dönük planlama, uygulama ve takip faaliyetlerinin stratejik yönetim 
anlayışı içerisinde ele alınması hedeflenmektedir. Teknoloji Yönetim 
Stratejisi Dokümanı; yaşayan bir doküman şeklinde tasarlanmış 
olup, uygulamadan doğabilecek ihtiyaçlar ve teknolojinin yönelimleri 
çerçevesinde düzenli aralıklarla revize edilecektir.

Müsteşarlığımız tarafından ortaya konulan bu doküman, bir bütün 
olarak savunma sanayii sektörümüze teknoloji yönetim uygulamaları 
açısından yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu çerçevede, tespit 
edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen yol haritasının 
uygulanmasında tüm paydaşlarımızın katkı sağlayacağına olan 
inancımız tamdır.

Yoğun çalışmalarla ortaya çıkan bu dokümanın hazırlanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Murad BAYAR 
Savunma Sanayii Müsteşarı  

Müsteşar’ın Sunuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına 
odaklı, yetkin bir savunma teknoloji 
tabanının oluşturulması amacıyla, 
ileriye dönük planlama, uygulama ve 
takip faaliyetlerinin stratejik yönetim 
anlayışı içerisinde ele alınması 
hedeflenmektedir. 

“en iyisinin teminatı”
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Güçlü bir savunma sanayiinin tesisi ve 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu için 

ihtiyaç duyulan teknoloji tabanını oluşturmak ve 

desteklemek üzere; öncelikli alanlarda, 

ürün odaklı alt sistem, bileşen ve 

teknolojilerin kazanılması  

Misyonumuz
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Vizyonumuz

Savunma sanayiinde sürdürülebilir ve 
rekabetçi teknolojik yetkinliğin sağlanması

“en iyisinin teminatı”
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Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 1 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçları doğrultusunda gerekli teknolojik altyapının tesis 
edilmesi.

 
STRATEJİK AMAÇ 2 
 
Savunma Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde sanayi, üniversite işbirliğinin etkin olarak sağlandığı bir 
yapının oluşturulması.

STRATEJİK AMAÇ 3 
 
Her bir tedarik projesi kapsamında Teknoloji Kazanım Yükümlüğü’nün uygulanması.
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“en iyisinin teminatı”

STRATEJİK AMAÇ 4 
 
Sektörel bazda Ar-Ge ve teknoloji kazanımı faaliyetlerinin yönlendirilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 5 
 
Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerinin ilgili uluslararası kuruluşlar üzerinden izlenmesi.

STRATEJİK AMAÇ 6 
 
Savunma sanayiinde yenilikçiliği desteklemeye yönelik programların oluşturulması ve yarışmaların 
desteklenmesi. 
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Teknolojiye hakimiyet, uluslararası rekabeti tetikleyen ana unsur 
olarak askeri alanda önemli bir güç odağı olmuştur. Son dönemde 
askeri sistemlerin teknoloji odaklı gelişimi ve sivil alandaki 
teknolojilerin askeri uygulamasının giderek artmasıyla, güvenlik ve 
savunmanın ana ekseni teknoloji ve bilgi üstünlüğüne oturmuştur. 
Bu alandaki üstünlük, teknoloji yönetiminde benimsenen akılcı 
ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olmakta ve bu amaçla 
izlenen politikalar ve yapılan Ar-Ge harcamaları, askeri üstünlük ve 
caydırıcılığın önemli bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nin 2007-2011 Stratejik 
Planında yer alan Stratejik Amaç 2 “Savunma sanayiini özgün 
yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet 
edebilecek şekilde yapılandırmak” şeklinde belirlenmiştir. Özgün 
yurt içi çözümlerin sunulması ve uluslararası rekabet edebilirliğin 
sağlanması, yurt içinde edinilmiş teknolojik altyapı ve bu altyapının 
ürüne dönüştürülmesi kabiliyeti ile mümkündür. SSM tarafından son 
dönemde benimsenen özgün geliştirmeye dayalı tedarik politikaları ile 
Türk Savunma Sanayiinin tasarım, geliştirme ve üretim kabiliyetleri 
önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 

Giriş
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Buna paralel olarak, yurt içi geliştirme projelerindeki teknoloji tabanını 
desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinde de önemli 
bir artış yaşanmış ve bu kapsamdaki Ar-Ge projeleri ile öncelikli 
olarak tedarik projelerinin ihtiyaç duyduğu alt sistem/bileşenlerin 
yurt içinde tasarlanması ve  geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu projeler 
ile kritik alt sistemler/bileşenler bazında kabiliyetler geliştirilmekle 
birlikte, teknolojik yetkinlik düzeyini ileri seviyelere taşımak ve 
sürdürülebilir kılmak üzere temel/uygulamalı araştırma ve teknoloji 
gösterimini de kapsayan güdümlü Ar-Ge projelerinin stratejik bir 
teknoloji yönetim anlayışı içerisinde planlaması, tanımlanması ve 
gerçekleştirilmesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçları ile Ar-Ge 
projeleri arasında köprü vazifesi görecek bir mekanizmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Bu maksatla, TSK ihtiyaçlarını esas alan kritik alt sistem/bileşen/
teknoloji ihtiyaçlarının bir yol haritası bütünlüğü içerisinde ele 
alınması; söz konusu ihtiyaçların proje tanımlamalarının, konusunda 
uzman kurum/kuruluşlarla birlikte yapılması; bu faaliyetlerin mevcut 
altyapı ve yetenekler baz alınarak mükemmeliyet ağı adı verilebilecek 
bir yapı içerisinde, işbirliği ve bilgi paylaşımı temelli olarak planlı bir 
kaynak tahsisi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu dokümanla, TSK’yı ileri teknoloji ürünlerle modernize etmek 
üzere ihtiyaç duyulan kritik alt sistem/bileşen/teknolojilerin azami 
ölçüde yurt içinden karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması 
amacıyla, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknolojik tabanın 
oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen 2011-2016 Dönemi 
Teknoloji Yönetim Stratejisi sunulmaktadır.

“en iyisinin teminatı”
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Son dönemde gerçekleştirilen savunma tedarik projeleri kapsamında, 
TSK ihtiyaçlarının yurt içi karşılanma oranı 2010 yılı itibariyle % 52.1 
seviyesine ulaşmıştır. Ancak, gelinen aşamada bir takım kritik alt sistem, 
bileşen ve teknolojilerde yurt dışı bağımlılık devam etmekte, hükümet 
tahditleri nedeniyle bazı teknoloji ve alt birimlerin temininde problemler 
yaşanmaktadır. Söz konusu sıkıntıların aşılması ve yurt içi karşılanma 
oranının artırılarak sürdürülebilir kılınması için teknoloji kazanımı odaklı 
Ar-Ge projelerine öncelikli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, 
gelecek dönemdeki TSK ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugünden 
rekabet edebilir ve sürdürülebilir teknoloji tabanını hedefleyen ürün odaklı 
Ar-Ge projelerinin de planlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TSK ihtiyaçlarına odaklı, rekabetçi bir savunma teknoloji tabanının 
oluşturulması amacıyla,  ileriye dönük planlama, uygulama ve takip 
faaliyetlerinin stratejik yönetim anlayışı içerisinde ele alındığı Teknoloji 
Yönetim Stratejisi, teknoloji-kazanımı faaliyetleri, Ar-Ge projeleri, 
Teknoloji Kazanım Yol Haritası ve mükemmeliyet ağlarını kapsayacak 
şekilde vizyon, misyon ve hedeflerle tanımlanmıştır.

Temel Alınan Politikalar ve Programlar  

3238 sayılı Kuruluş Kanunu ile; SSM’nin kuruluş amacı modern 
savunma sanayiinin geliştirilmesi ve TSK’nın modernizasyonunun 
sağlanması olarak belirtilmiştir. Teknoloji Yönetimi; çalışmalarında, 
birbirini tamamlar ve birbirine hizmet eder nitelikteki bu iki görevi temel 
alan Müsteşarlığımıza kanunla verilen bir sorumluluktur. 

Bu kapsamda Teknoloji Yönetimi’nde SSM, yönlendirici ve destekleyici 
bir rol üstlenmektedir. TSK ihtiyaçlarına çözüm üretecek ürün odaklı 
bir yaklaşımın benimsendiği Teknoloji Yönetimi çalışmalarında aşağıda 
belirtilen üç ana kriter göz önünde bulundurulmaktadır:  

• Tedarik projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyum
• İleriye dönük teknoloji altyapısını oluşturma hedefi
• Sanayi, üniversite, araştırma enstitüleri ve KOBİ’ler arasında işbirliği 

içermesi.
 
2009 yılında çıkartılan 2009/15108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
bu görev daha da pekiştirilmiş ve ana sistem projelerinde yaşanan/
yaşanabilecek sıkıntıların önceden üstesinden gelebilme ve teknolojik 
tabanı oluşturma fikrinden hareketle SSM’ye, İhtiyaç Makamı talebi 
olmaksızın, Müsteşarlığın teklifi ve Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 
ile Ar-Ge projelerini başlatma yetkisi verilmiştir. 

Temel Alınan Politikalar ve Programlar

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ve Sektörel Strateji Dokümanı İle İlişkisi

Savunma Sanayiinde Teknoloji Yönetimi
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Buna ilave olarak hükümet programları, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu Kararları, TSK’nın Gelecekteki Teknoloji/Harekat Alanı Öngörüsü, 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunda hazırlanan kalkınma 
programları, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda hazırlanan Vizyon 2023 
Teknoloji Öngörü Projesi,  SSM’nin Teknoloji Yönetimi çalışmalarında 
esas alınmaktadır. 

SSM Teknoloji Yönetim Stratejisi Dokümanı, yukarıda sayılan tüm 
bu düzenlemelerin yanı sıra SSM Stratejik Planı ve Savunma Sanayii 
Sektörel Strateji Dokümanı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ve Sektörel Strateji 
Dokümanı ile İlişkisi

SSM 2007-2011 Stratejik Planında Stratejik Amaç-2  “Savunma 
sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda 
rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak” şeklinde belirlenmiştir. Özgün 
yurt içi çözümler ve uluslararası rekabet edebilirliğin sağlanması ancak 
sürdürülebilir bir teknolojik yetkinlik ile mümkündür. Stratejik Amaç-3 
“Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik 
projelerine aktif katılım sağlamak” kapsamında da teknolojik yeterliliği 
yüksek bir sanayi altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanında Ar-Ge konsepti 
“TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, kritik alt sistem/bileşen/
teknoloji bazında dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.” şeklinde 
ifade edilmektedir. 

Ayrıca, revize edilen 2007-2011 Stratejik Planında “Ar-Ge Yol Haritası 
ve MÜKNET (Mükemmeliyet Ağları)’lerin etkin olarak çalışmasının 
sağlanması” Stratejik Hedef olarak yer almaktadır. 

Teknoloji Yönetim Stratejisi ile gerek SSM Stratejik Planı’nda gerekse 
Sektörel Strateji Dokümanı’nda belirtilen amaçlara hizmet edecek 
teknoloji tabanını oluşturmak üzere stratejik amaç ve hedefler 
belirlenmiştir.

Benzer Politika ve Uygulamalar

Gelişmiş ülkeler ve bu ülkelerin oluşturduğu organizasyonlar 
incelendiğinde, oluşturulan yapılarla tedarik ve ihtiyaç makamının 
belirlemiş olduğu öncelikli teknolojik alanlar konusunda çalışmalar 
yapıldığı görülmektedir. Bu yapılarla aynı zamanda sanayi ve 
üniversitenin ortak çalışması için bir zemin oluşturulmaya çalışıldığı 
dikkat çekmektedir. Kısmi olarak fiziki yapılar oluşturulmuşsa da 
genellikle mevcut altyapılarda bilgi paylaşımını esas alan birlikte 
çalışabilme kültürü dahilinde bir ağ yapısı oluşturulmaktadır. Bu 
kapsamda, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve NATO bünyesinde 
yürütülen benzer çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. 

“en iyisinin teminatı”

Benzer Politika Ve Uygulamalar
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Avrupa Savunma Ajansı (European Defence Agency, EDA):

EDA, Avrupa Birliği (AB) Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
bünyesinde kurulmuştur. Ajansın en önemli görevlerinden biri, 
AB savunma sektörünü Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek suretiyle 
geliştirmektir. Ajans, çeşitli vadelerde ihtiyaç duyulacak askeri 
sistemleri kazanmak amacıyla teknoloji merkezli Ar-Ge işbirliklerini 
geliştirme ve iyileştirmeyi kendine vizyon edinmiştir. Ajansın izlediği 
Ar-Ge stratejisi, planlama ve uygulama olarak iki fazlı ele alınmış olup 
bu kapsamda öngörülen kritik teknolojiler, bir yol haritası üzerinde 
AB vizyonuna uygun olarak önceliklendirilmiştir. Ajans, kritik teknoloji 
kazanımıyla ilgili olarak izlediği stratejinin yanında, AB ülkelerinde 
yer alan savunma şirketlerinin geliştirilmesi ve koordine edilmesi 
konusunda da ayrıca bir strateji izlemektedir. 

NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu (Research and 
Technology Organization-RTO):

NATO’daki savunma Ar-Ge faaliyetleri, 1996 yılına kadar ağırlıklı 
olarak Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansı (CNAD)’na bağlı 
Savunma Araştırma Grubu (DRG) bünyesinde çeşitli konularda 
uzmanlaşmış sekiz panel ile Askeri Komite’ye (Military Committe-
MC) bağlı Hava-Uzay Ar-Ge Danışma Grubu (AGARD) bünyesindeki 
yedi panelde yürütülmüştür. NATO’daki araştırma ve teknoloji 

faaliyetlerindeki işbirliğinin artırılması, daha etkin kaynak kullanımının 
sağlanması, faaliyetlerde tekrarların önlenmesi ve araştırma 
projelerinin askeri ihtiyaçlara göre yönlendirilmesini sağlamak 
maksadıyla başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda, 
DRG ve AGARD birleştirilerek 1996 yılında RTO oluşturulmuştur.

01 Ocak 1998 tarihinde faaliyetlerine başlayan RTO’nun ana 
görevleri; NATO Savunma Araştırma ve Teknoloji (Ar-Te) faaliyetleri 
için uzun vadeli strateji geliştirmek, uygulamak ve Savunma Ar-
Ge faaliyetlerinin NATO içinde entegrasyonunu, yönlendirilmesi ve 
koordinasyonunu sağlamak etrafında yapılandırılmıştır. 

RTO bünyesinde yedi adet teknoloji paneli (İkinci Yönetim Düzeyi) 
bulunmaktadır. RTO’nun yıllık çalışma programı, paneller tarafından 
hazırlanan taslak faaliyet planları doğrultusunda Araştırma 
ve Teknoloji Kurulu (Research and Technology Board - RTB) 
tarafından hazırlanmaktadır. Çalışma programının hazırlanmasında, 
bilimsel faaliyetlerin NATO’nun askeri ihtiyaçları doğrultusunda 
yönlendirilmesi esastır. Bu maksatla, çalışma programı, MC ve CNAD 
tarafından müşterek olarak belirlenecek politika ve yönlendirmeler 
çerçevesinde; NATO’nun bilimsel çalışmalar yapan diğer birimleri ile 
koordineli olarak hazırlanmakta ve yürütülmektedir. 

Benzer Politika Ve Uygulamalar

Avrupa Savunma Ajansı (European Defence Agency, EDA)
NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu (Research and Technology Organization-RTO)

Savunma Sanayiinde Teknoloji Yönetimi
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“en iyisinin teminatı”

SSM’nin 1985 yılında kuruluşundan, 1990’lı yılların başına kadar 
hazır alım ağırlıklı tedarik modelleriyle şekillenen savunma sanayi 
sektörü, önce ortak üretim modeline, 2000’li yılların başından 
itibaren ise yurt içi geliştirme projeleri ile yurt içi tasarımlara 
yönelmiş bulunmaktadır. Yurt içi ürün geliştirme ve tasarım 
projelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, projeler Şekil 1’de sunulan 
Tedarik Süreci Ana Yüklenici Modeli’nde tabana yayılır olmuş, 
tedarik sürecinde görev alan KOBİ-Teknoloji Firmaları ve Üniversite/
Araştırma Kuruluşları’nın projelere katılımı artmıştır. Tedarik Süreci 
Ana Yüklenici Modeliyle, sektördeki büyük ölçekli ana yüklenici 
firmalara sistem entegrasyonu, KOBİ’lere alt sistem ve bileşen 
geliştirme faaliyetleri, araştırma kurumları ve üniversitelere ise temel 
ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan teknolojilerin 
elde edilmesi sorumluluğu verilmektedir. Bu şekilde oluşan işbirliği ve 
sinerji ile; ilgili teknoloji alanlarında uzmanlaşmış KOBİ’ler, akademik 
alandaki ilerlemeleri sanayiye hazır hale getirecek üniversite ve 
araştırma kurumları ile güçlü ve büyük ölçekli ana yüklenicilerin 
sektörün rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine olanak sağlaması 
planlanmaktadır.   

Şekil 2’de verilen Teknoloji Yönetim Sürecinde de görüldüğü üzere 
Ar-Ge süreci tedarikten bağımsız fakat tedarik süreçlerine paralel bir 
biçimde yapılandırılmaktadır. Bu süreçte Ar-Ge çalışmaları tedarik  
 

sürecinden önce ihtiyaç belirleme aşamasında başlatılmakta ve 
yurt içi geliştirme projelerine hizmet etmektedir. Bu çerçevede 
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile; bir taraftan TSK’nın ihtiyaç 
duyduğu modern savunma teçhizatı tedarik edilirken; diğer taraftan 
da ülkemiz savunma sanayiinin teknolojik tabanı geliştirilmektedir

Yurti çi geliştirme projelerinde uygulanmakta olan tedarik sürecinde, 
TSK harekat ihtiyaçlarının karşılanması görevi tabana yayılmakta, 
temel araştırma safhasından başlayarak bakım-destek faaliyetlerine 
kadar olan süreçte tüm sektör oyuncularının görev alması 
hedeflenmektedir. Bu model ile üniversite ve araştırma kuruluşlarında 
üretilen bilimsel bilginin, savunma sistem ihtiyaçlarına çözüm sunan 
özgün ürünlere hizmet eder duruma gelmesi sağlanmıştır.

ŞEKİL 1: TEDARİK SÜREcİ ANA YÜKLENİcİ MODELİ

ANA
YÜKLENİcİ

KOBİ-TEKNOLOJİ
FİRMALARI

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA
KURUMLARI
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Savunma Sanayiinde Teknoloji Yönetimi

Özellikle SSM 2007-2011 Stratejik Planı’nda yer alan “Savunma 
sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası 
alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak” Stratejik Amacı 
çerçevesinde “2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının 
yurt içi karşılanma oranı ortalama %50’ye çıkarılacaktır.” hedefi, 
sektöre yol gösterici olması için Performans Hedefi olarak 
seçilmiştir. Bu hedef doğrultusunda sektör, giderek artan miktarda 
öz kaynaklarından Ar-Ge’ye kaynak ayırmıştır. Şekil 3’te görüleceği 
üzere 2004 yılından itibaren sürekli gelişme kaydeden Ar-Ge 
harcamalarının toplam bedeli 2010 yılında 666 Milyon ABD Dolarına 
ulaşmış olup bu miktarın 143 Milyon ABD Dolarlık kısmı savunma 
sanayi firmalarının özkaynaktan yaptıkları harcama miktarıdır. 

ŞEKİL 2: TEKNOLOJİ YÖNETİM SÜREcİ 
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ŞEKİL 3: AR-GE HARcAMALARININ TOPLAM BEDELİ (SASAD)
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Sektörün büyük firmalarının cirolarından Ar-Ge’ye ayrılan pay cironun 
%7-10’una tekabül etmekte olup bu husus, Ar-Ge faaliyetlerinin 
kurum kültürü olarak benimsenmesi ve sektörün geleceği açısından 
oldukça önemlidir. Bu gelişmelerin sonucu olarak, 2003 yılında 
%25 olan TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı, 2010 yılı 
sonunda %52.1’e yükselmiştir.

Diğer taraftan savunma sanayisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
toplam savunma harcamaları içerisindeki Ar-Ge payları Şekil 4’te 
verilmektedir. Sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir teknolojik yetkinlik 
düzeyine erişebilmek için savunma Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 
kaynağın önemli ölçüde arttırılmasının gerekli olduğu görülmektedir.  
Bu çerçevede mevcut durumda %1 mertebesinde olan ülkemizin 
toplam savunma harcamasından Ar-Ge projelerine ayrılan payın %5 
mertebesine çıkartılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede SSM, teknoloji yönetim faaliyetlerini Teknoloji Kazanım 
Yol Haritası ana ekseninde aşağıda belirtilen temel başlıklar altında 
ele almaktadır:

• Teknoloji Kazanım Yol Haritası
• Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü
• Savunma Sanayi Firmalarının Ar-Ge Yaklaşımları 
• Uluslararası İşbirlikleri
• Yenilikçiliği Destekleme
 
Bu başlıklar altında yer alan faaliyetler müteakip bölümlerde ayrıntılı 
olarak açıklanmaktadır.

“en iyisinin teminatı”

ŞEKİL 4: GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SAVUNMA BÜTÇESİNDEN  
 AR-GE’YE AYRILAN PAY 
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Teknoloji Kazanım Yol Haritası Gerekçesi

SSM tarafından yürütülen ana sistem projelerine girdi sağlamak üzere 
TSK tarafından tanımlanan projeler ile kritik alt sistemler/bileşenler 
bazında birtakım kabiliyetler geliştirilmekle birlikte, teknolojik yetkinlik 
düzeyini ileri seviyelere taşımak için temel/uygulamalı araştırma 
ve teknoloji gösterimi düzeyinde güdümlü Ar-Ge projelerinin 
tanımlanması ve gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu maksatla TSK ihtiyaçlarını esas alarak dinamik bir yapıda 
tanımlanacak kritik alt sistem/bileşen/teknoloji ihtiyaçlarının bir yol 
haritası bütünlüğü içerisinde ele alınması; söz konusu ihtiyaçların 
proje tanımlamalarının konusunda uzman kurum/kuruluşlara 
yaptırılması; projelerin takibi ve değerlendirilmesinde yine bu uzman 
kuruluşlardan faydalanılması; tüm bu faaliyetlerin mevcut altyapı 
ve yetenekler baz alınarak “MÜKNET” adı verilebilecek bir yapı 
içerisinde, işbirliği ve bilgi paylaşımı temelli olarak gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Bu şekilde, Teknoloji Kazanım Yol Haritası, TSK’nın On Yıllık Tedarik 
programı (OYTEP)’nda yer alan ihtiyaçlarından yola çıkılarak tedarik 
edilmesi planlanan savunma sistem ve platformlarının yurt içi 
imkânlar ile geliştirilmesinin, özgün tasarımlar sunabilmenin önünü 
açacak ve gerekli teknolojik altyapının sağlanması için öncelikli olarak 
belirlenen alt sistem/bileşen/teknoloji kazanımını sağlayacaktır.

Savunma sanayiinde rol alan büyük oyuncuların diğer sektörlere 
hizmet eder konuma gelmesi, son yıllarda göze çarpan önemli bir 
eğilimdir. SIPRI tarafından 2008 için yayınlanan en büyük 100 
savunma firması listesinde yer alan şirketlerden 15 tanesi, ilk 10 
sırada yer alan firmalardan ise sadece bir tanesi (BAE Systems Inc.) 
satışlarının tümünü savunma sektöründe yapmaktadır. Diğer bir 
deyişle, en büyük savunma firmalarının büyük bir çoğunluğu diğer 
sektörlerde de faaliyet göstermektedir. Gelişmiş ülkelerdeki bu durum 
ileri teknolojik ürünler ortaya çıkaran askeri proje çıktılarının sivil 
sektörde kullanımını yaygınlaştırmakta, dolayısıyla ülkenin teknolojik 
yetkinlik düzeyini ve ülke refah seviyesini ileriye götürmektedir. 
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“en iyisinin teminatı”

Burada temel teknolojiler alanında uzmanlaşmış KOBİ’ler ve 
Teknokent firmalarının esnek yapısı sayesinde birikimlerini değişik 
sektörlere aktarma yeteneği de önemli bir avantaj sağlamaktadır. 
Askeri sistemlerde kullanımı yaygınlaşan ürün sırasıyla diğer 
sanayilerin ve bireysel kullanıcıların hizmetine açılmakta ardından 
da ürünün portatif versiyonları piyasaya sunulmaktadır. Diğer sanayi 
sektörlerine ve bireysel kullanıcıların hizmetine sunulan teknolojinin 
savunma ürünlerindeki kullanımının ihraç edilmesi de savunma 
Ar-Ge harcamalarının desteklenmesinde önemli bir kaynak olarak 
kullanılmaktadır. Genellikle teknoloji sahibi ülke tarafından ülke 
içerisinde sanayide kullanımı yaygınlaşan ve bireysel kullanıcılar 
tarafından da kısmen erişilebilen teknolojilerin hazır askeri ürünler 
şeklinde diğer ülkelere satışı gerçekleştirilmektedir. Teknoloji 
Kazanım Yol Haritası’nın MÜKNET’ler vasıtasıyla bu çevrime de 
hizmet etmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, Teknoloji Kazanım Yol Haritası’yla halihazırda sistem 
seviyesindeki değişik ürünler için hazırlanan/hazırlanmakta olan 
yol haritalarının ihtiyaç duyduğu teknolojik alanlardaki kırılımlar 
sunulacaktır. Teknoloji Kazanım Yol Haritası, bu kapsamda yapılacak 
bütün sistem seviyesi yol haritalarına girdi teşkil edecek, onları 
besleyecek şekilde yapılandırılmaktadır.
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Teknoloji Kazanım Yol Haritası Metodolojisi

TSK ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kritik alt sistem/bileşen/
teknoloji alanı ve OYTEP’de belirlenmiş TSK ihtiyacı savunma 
sistemleri baz alınarak, Teknoloji Kazanım Yol Haritası’nın uygulama 
stratejisi;

• “Platform-sistem-alt sistem-bileşen-teknoloji” kırılımlarının gelişen 
teknolojiye uygun olarak belirlenmesi ve sürekli yenilenmesi, 

• Kırılımdaki alt sistemlere, bileşenlere ve üst seviye teknolojilere 
ilişkin yetenekler/altyapı/yetersizliklerin tespit edilmesi,

• Yetersiz olunduğu görülen alanlarda çok parametreli 
önceliklendirmenin yapılması (Milli/Kritik alt sistem/bileşen/
teknolojiler),

• Önceliklendirilen alanlarda yetenek kazanmak üzere başlatılacak 
şemsiye Ar-Ge projeleri tanımlanması ve güncellenmesi,

• Şemsiye Ar-Ge projelerini detaylandırmak, ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlamak, proje yönetimi faaliyetlerini desteklemek, 
yurt içi standartların oluşturulmasına katkı sağlamak ve teknolojik 
bilgiyi yönetmek üzere sanayi-üniversite-araştırma kuruluşu 
işbirliğiyle oluşturulan 12 (on iki) adet MÜKNET’in oluşturulması ve 
yönlendirilmesi, 

şeklinde belirlenmiştir.

Teknoloji Kazanım Yol Haritası Yöntemi ve öncelikli alanlarla olan 
ilişkisi Şekil 5’de özetlenmektedir. Tedarik projeleri şeklin sol 
tarafında, söz konusu sistemlerle ilişkili alt sistem, bileşen ve 
teknoloji kırılımının yapıldığı Teknoloji Kazanım Yol Haritası ile ilgili 
kısım ise şeklin sağ tarafında gösterilmektedir. Şekilden görüldüğü 
üzere bir alt sistem, bileşen veya teknoloji birden çok ana sisteme 
hizmet etmektedir. 

Teknoloji Kazanım Yol Haritası’ndan örnek bir kırılım Şekil 6’da 
sunulmaktadır. Şekil 6’da görüldüğü üzere, dedektör teknolojisi 
bileşen ve alt sistemlerle olan ilişkisi aracılığıyla Kara Araçları 
Görüş Sistemi, Hava Savunma Füzesi, Tanksavar Füze ve Füze İkaz 
Sistemlerinin önemli performans özelliklerine hizmet etmektedir. 
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“en iyisinin teminatı”

ŞEKİL 5: TEKNOLOJİ KAZANIM YOL HARİTASI YÖNTEMİ
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ŞEKİL 6: TEKNOLOJİ KAZANIM YOL HARİTASI ÖRNEK KIRILIMI
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“en iyisinin teminatı”

Teknoloji Kazanım Yol Haritası,  OYTEP kapsamında tedarik 
edilecek sistemlerin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı teknoloji 
tabanı esas alınarak hazırlanmıştır. Teknolojideki gelişmeler ve 
OYTEP kapsamında güncellemeler dikkate alınarak Savunma Ar-
Ge Programı’nın içeriği bu doğrultuda güncellenecektir. Teknoloji 
Kazanım Yol Haritası’nın hazırlanması çalışmaları kapsamında, 
OYTEP’te yer alan projelerin taraması yapılmış ve bu projeler daha 
önceden Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak belirlenmiş 
aşağıda yer alan dört ana alan altında gruplandırılmıştır. Söz konusu 
alanlar, Türk savunma sanayiinin tasarım ve geliştirme anlamında 
belirli düzeyde yetkinliğe sahip olması gereken; dolayısıyla kısıtlı 
maddi ve araştırmacı personel kaynaklarının tahsisinde önem ve 
öncelik verilmesi gereken alanlar olarak belirlenmiştir:

• Sistem Entegrasyonu
• Network, Bilgi, Uydu ve Sensör Sistemleri
• Elektronik Harp
• Füze, Güdüm, Kontrol

Müteakiben, ilgili projelere ait TSK tarafından hazırlanmış olan Proje 
Tanımlama Dokümanları (PTD) incelenmiş ve her bir projenin teknik 
isterlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik alanlar belirlenmiştir. Bu 
aşamada, yaklaşık 150 proje içerisinde teknik kırılımları paralellik arz 
edenler gruplar halinde toplanmış ve her gruba ait tipik ürün ağaçları 
oluşturulmuştur. Hazırlanan kırılımlar, ana sistem, alt sistem ve 
modül/bileşen seviyesine inilmek suretiyle yapılandırılmıştır. 

Bir sonraki aşamada, projeler içerisinde yer alan kritik alt sistem/
bileşen/teknolojilerin öncelik sıralaması yapılmıştır. Değerlendirme 
sonucunda bileşenler kritiklerine göre sınıflandırılmışlardır. Alt sistem/
bileşen/teknolojilerin öncelik seviyelerini belirlemek üzere kritiklik, 
teknolojik yetkinlik düzeyi (TYD), kazanılacak teknolojinin hizmet 
edeceği ana sistem/platformun envantere giriş tarihi, Ar-Ge proje 
süresi ve tahmini proje bedeli olmak üzere beş farklı değerlendirme 
kriteri kullanılmıştır. 
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Yukarıda değinilen beş farklı değerlendirme kriterinin her bir alt 
sistem/bileşen/teknolojiye uygulanması sonucu öncelikli alt sistem/
bileşen/teknolojiler belirlenmiştir.                     

Bununla birlikte, bu alt sistem/bileşen/teknolojilerin, teknik ve 
teknolojik bazlı gruplandırması yapılmış ve bu yaklaşımla şemsiye 
Ar-Ge projeleri tanımlanmıştır. İlk olarak 2006 yılında tamamlanan, 
daha sonra 2010 yılında revize edilen Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
ile toplam 1000’in üzerinde önceliklendirilmiş alt sistem/bileşen/
teknoloji içeren 100’den fazla şemsiye Ar-Ge projesi tanımlanmıştır. 
Çalışmanın son aşamasında ise önceliklendirilen alt sistem/bileşen/
teknolojiler ile MÜKNET ilişkilendirilmesi yapılmıştır. 

Teknoloji Kazanım Yol Haritası’nın ana sorumlusu SSM olup, TSK, 
üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sanayi kuruluşları paydaş 
kurumlardır.  Programın hazırlanması esnasında ilgili dış ve iç 
paydaşların görüşleri alınmış olup, özellikle Genelkurmay Başkanlığı 
ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde çalışılmıştır.

İç paydaşlarla olan koordinasyon faaliyetleri çerçevesinde SSM-
Proje Daire Başkanlıklarının yürüttükleri/yürütecekleri projelere ilişkin 
incelemeler yapılmış; bu projelere girdi sağlamak üzere kritik alt 
sistemler/bileşenler Teknoloji Kazanım Yol Haritası’na eklenmiş; aynı 
zamanda teknolojik yetkinlik düzeyini daha ileri seviyelere taşımak 
için temel/uygulamalı araştırma ve teknoloji gösterimi düzeyinde 
tanımlamalar yapılmıştır. Diğer taraftan; Proje Daire Başkanlıkları 
tarafından sistem bazında yürütülen yol haritası çalışmaları da 
Teknoloji Kazanım Yol Haritasına girdi teşkil etmiştir.

Bu kapsamda ayrıca SSM tarafından Teknoloji Kazanım Yol 
Haritası ve Teknoloji Yönetim Stratejisi çalışmaları kapsamında 
yürütülen faaliyetler ve söz konusu çalışmalara ilişkin planlamalar 
savunma sanayi firmalarına aktarılmış ve firmalardan beklentiler dile 
getirilmiştir. Akabinde; SSM tarafından hazırlanan Teknoloji Yönetim 
Stratejisi Dokümanı’na girdi teşkil etmek üzere savunma sanayi 
firmalarının teknoloji yönetimi ve Ar-Ge Yol Haritası kapsamındaki 
öngörüleri ve bu çalışmalara ait orta vadeli planlamalarına ilişkin bilgi 
alınmıştır.

Teknoloji Kazanım Yol Haritası Metodolojisi
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Teknoloji Kazanım Yol Haritası’nın hayata geçirilmesi kapsamında, 
Ar-Ge faaliyetlerini TSK modernizasyon ihtiyaçları ile sistematik bir 
yaklaşımla ilişkilendirmek amacıyla, başta Genelkurmay Başkanlığı 
ve ihtiyaç sahibi makamlar olmak üzere paydaşlarla işbirliği içinde 
çalışılacaktır. Teknoloji Kazanım Yol Haritası faaliyetleri çerçevesinde 
sanayi, üniversite ve kamu arasında etkin bir işbirliğinin sağlandığı bir 
platform oluşturularak mevcut bilgi birikimi, tecrübe ve altyapılardan 
birlikte faydalanılması sağlanacaktır.

Teknoloji Kazanım Yol Haritası, detayları açıklandığı şekilde TSK ve 
sanayii ihtiyaçları doğrultusunda SSM tarafından hazırlanmış, alan 
uzmanlarının görüş ve öngörüleri de dikkate alınarak güncellenmiştir.

Ayrıca, tedarik projelerinde yaygın şekilde uygulanan yurt içi 
geliştirme modellerine paralel olarak, savunma sanayii sektöründe 
özgün tasarım ve teknoloji geliştirmeye artan derecede önem 
verilmeye başlanmıştır. Yurt içi geliştirme projelerine ilave olarak, 
TSK ihtiyaçlarının şekillendirdiği, gerek SSM tarafından gerekse diğer 
kaynaklardan (TÜBİTAK kaynakları, TEYDEB, firma özkaynakları, vb.) 
desteklenen savunma Ar-Ge projelerinin sayısındaki ve konuların 
çeşitliliğindeki artış, sektörde bir hareketlenme yaratmıştır. Buna 
bağlı olarak ağırlığını muhtelif teknokent firmalarının oluşturduğu 
KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları başta olmak üzere 
pek çok kurum/kuruluş tarafından SSM’ye sunulan bağımsız 
Ar-Ge proje önerilerinin sayısında 2009-2010 yıllarında ciddi bir 
artış yaşanmıştır. Bu proje önerilerinin gerek Teknoloji Kazanım 
Yükümlülüğü gerekse Teknoloji Kazanım Yol Haritası kaynaklarından 
öncelik durumlarına göre desteklenmesi ve takip edilmesi 
çalışmalarına devam edilecektir.

“en iyisinin teminatı”
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Teknoloji Kazanım Yol Haritası’nın, sanayi, üniversite ve araştırma 
kuruluşlarının ilgi alanları göz önünde bulundurularak belirlenen 
öncelikli teknoloji alanları etrafında yapılandırılan MÜKNET’ler 
vasıtasıyla yönlendirilmesi öngörülmektedir. 

Teknolojik bilginin dinamik bir yapı içerisinde birinci elden 
yönetilmesini sağlayacak MÜKNET yapılanması ile;  

Kısa vadede;
• İhtiyaç ve tedarik makamları ile sanayi, üniversite ve araştırma 

kurum/kuruluşlarının savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek 
Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin öngörülerini ortaya koyabilecekleri ve 
stratejilerini belirleyebilecekleri bir yol haritasının ortaya konulması,

• Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamında öncelikli olarak 
belirlenen şemsiye Ar-Ge projelerinden her bir MÜKNET için 
belirlenen pilot projelerin hayata geçirilmesi,

• Pilot projelerin çıktılarının Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
kapsamında ilişkilendirildiği Sistem/Alt Sistemlere etkilerinin 
gözlemlenmesi ve varsa Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
kapsamında gerekli revizyonların yapılması

hedeflenmektedir.

Orta ve uzun vadede ise,

• TSK’nın ihtiyaç duyduğu kritik alt sistem/bileşen/teknolojilerin 
azami ölçüde yurt içinden karşılanması ve dışa bağımlılığın 
azaltılması,

• MÜKNET’ler aracılığıyla Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde sanayi, 
üniversite, kamu işbirliğinin etkin olarak sağlandığı bir altyapının 
oluşturulması,

• Yenilikçi ve teknolojik ürün geliştirmeye odaklanan KOBİ’ler ve 
savunma sanayii firmaları aracılığıyla hem istihdamın artırılması, 
hem de katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan ürünlerin 
geliştirilmesi,

• Güçlü bir Milli Savunma Sanayiinin oluşmasına yönelik gerekli 
teknolojik altyapının tesis edilmesi,

Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET)
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• Savunma sanayii tedarik zincirinin işleyişinin desteklenmesi, 
• Mevcut kaynaklara paydaşların erişiminin kolaylaştırılması, 
• Savunma Ar-Ge yatırımının arttırılması ve kapsama alanının 

genişletilmesi,
• Yeni Ar-Ge projelerinin tanımlanması, 
• Teknolojik alan çerçevesinde detaylı yol haritalarının çıkartılması,
• Tekrarların önlenmesi, 
• Sivil-askeri teknolojilerin çift kullanım potansiyelinin araştırılması, 
• Yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi,
• İleriye yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri için teknolojik 

öngörülerde bulunulması 
 

hedeflenmektedir. 
 
Alanındaki faaliyetlere liderlik etmek ve koordinasyonu 
sağlamak üzere görev yapacak MÜKNET’lerde, temel olarak 
amaçlanan; mevcut alt yapılardan sanayi, üniversite ve araştırma 
kuruluşlarının birlikte çalışabilme kültürü içerisinde azami ölçüde 
yararlanılmasıdır.

MÜKNET’lerin ana faaliyet alanları aşağıda özetlenmektedir:
• MÜKNET ilgi alanındaki teknolojiler bazında Teknoloji Kazanım Yol 

Haritası’na girdi sağlamak,
• Ar-Ge faaliyetlerini TSK Projeleri ile sistematik bir yaklaşım ile 

ilişkilendirmek,
• İleriye yönelik olarak teknolojik öngörülerde bulunmak,
• MÜKNET ilgi alanındaki mevcut altyapıyı tespit etmek ve güncel 

tutmak,
• Belirlenen alanlara uyumlu Şemsiye Ar-Ge ve alt Ar-Ge projelerini 

tanımlamak, gerçekleştirmek ve takip etmek,
• İlgi alanındaki teknolojiler bazında detaylı yol haritalarını çıkartmak,
• Belirlenen kritik alanlarda eğitim ve bilgi paylaşım imkanları 

sunmak.

 

“en iyisinin teminatı”
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MÜKNET Platform Yapısı Şekil 7’de sunulmaktadır. SSM Ar-Ge ve 
Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı, Genelkurmay Bilimsel Karar 
Destek Merkezi Başkanlığı (BİLKARDEM) ve SSM Proje Daireleri 
ile koordinasyon içerisinde, MÜKNET Çalışma Grubu faaliyetlerinin 
Teknoloji Yönetim Stratejisi Dokümanı’na uyumlu olarak planlanması, 
koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır.      

Üniversite-sanayi-araştırma kuruluşlarından oluşan MÜKNET 
Çalışma Grupları ise; Ar-Ge projeleri için tanımlama dokümanlarını 
hazırlamak, teklif değerlendirme çalışmalarına katkı yapmak, 
proje takip faaliyetlerinden sorumlu olmak ve uygulama planları 
hazırlamakla sorumludur. 

 • MÜKNET ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA 
  KURULUŞU LİDERİ TEMSİLCİSİ

 • MÜKNET SANAYİ LİDERİ TEMSİLCİSİ

                                                                            MÜKNET-1 

ŞEKİL 7: MÜKNET PLATFORMU

SSM GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI

MÜKNET’LER ARASI KOORDİNASYON PLATFORMLARI (PORTAL)

MÜKNET ÇALIŞMA GRUBU 1

 • ÜNİVERSİTELER
 • ARAŞTIRMA KURULUŞLARI
 • FİRMALAR

MÜKNET HAVUZU

 • MÜKNET ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA 
  KURULUŞU LİDERİ TEMSİLCİSİ

 • MÜKNET SANAYİ LİDERİ TEMSİLCİSİ

                                                                            MÜKNET-12

MÜKNET ÇALIŞMA GRUBU 12

 • ÜNİVERSİTELER
 • ARAŞTIRMA KURULUŞLARI
 • FİRMALAR

MÜKNET HAVUZU

KOORDİNASYON

Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET)
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www.ssm.gov.tr

MÜKNET  Alanları

TABLO 1: MÜKNET ALANLARI

MÜKNET ALANI

Otonom Sevk ve İdare (OSİ)

İleri Malzemeler (İM)

Uzay (UZY)

Enerji ve İtki (Eİ)

Algılayıcılar  (ALG)

Modelleme ve Simülasyon (MS)

Elektronik Harp  (EH)

Tahrip Teknolojileri (TT)

Muhabere (MH)

Komuta Kontrol ve Bilgi Teknolojileri (KKBT)

Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Teknolojileri (KBRNT)

Mikro ve Nano Teknolojiler (MNT)

MÜKNET Alanları

MÜKNET Alanı Liderleri;
• Faaliyet alanları, altyapı, personel nitelik ve nicelikleri,
• Savunma sistemleri konusunda çalışmış/çalışmakta olması ya da 

ilgili teknolojilere aşina olması,
• Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ile ilişkileri,
• Kuramsal ve deneysel bilginin, teknik altyapı kullanılarak, Ar-Ge 

ve sanayi projeleri ile ürüne veya uygulamaya dönüştürülme 
kabiliyetleri

göz önüne alınarak yapılan çalışmalar neticesinde belirlenmektedir. 
MÜKNET Alanlarının Tablo 1’de belirtilen çerçevede yapılandırılması 
kararlaştırılmıştır.
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OTONOM SEVK ve İDARE (OSİ)

Otonom sevk ve idare, sistemlerin insan kontrolü olmayan 
çalışma ortamlarında bağımsız olarak görev yapabilmelerini 
olanaklı kılar. İnsansız sistemler hava ve uzay platformlarında, 
deniz ve kara araçlarında kullanılabilmektedir. Otonom sevk ve 
idarenin temel özelliklerinden biri, sistemlerin yakın veya uzaktan 
kontrolünün mümkün olmadığı durumlarda bağımsız kontrol imkanı 
sağlayabilmeleridir. Özellikle zaman içinde hızlı değişen durum 
değişkenlerine sahip sistemlerde, doğru zamanda doğru komutlar 
üretebilmek insan gücüyle her zaman mümkün değildir. Bu tip 
sistemlerde, genel sevk ve idare işlemlerini önceden belirlenmiş 
davranış şekillerine göre yürüten bağımsız bilgisayar sistemleri 
kullanılmaktadır. İnsansız Hava Araçları otonom sevk ve idare 
prensiplerinin başarıyla uygulandığı sistemlerin başında gelmektedir. 
Gerek algoritma yapılarının gerekse donanım bileşenlerinin verimli 
ve güvenilir olması otonom sistemlerin vazgeçilmez unsurları olup, 
önemli araştırma alanları arasındadır. Dünyada otonom sevk ve idare 
sistemleri konusunda yapılan çalışmalar yapay zeka uygulamaları, 
otomasyon, algılayıcı-araç koordinasyonu, dağıtık komuta kontrol 
ve haberleşme gibi konular etrafında yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde 
otonom sevk ve idare sistemlerinin kullanımı nispeten yenidir. 
Gerek üniversitelerde yapılan temel araştırmalarda gerekse özel 
kuruluşların yaptığı geliştirme çalışmalarında insansız hava, 
kara ve deniz sistemlerinde görev yapan otonom sevk ve idare 

sistemleri bulunmaktadır.  Otonom sevk ve idare konusunda 
yüksek performanslı, verimli ve güvenli algoritmalar ile donanım 
bileşenlerinin milli olarak geliştirilmesi dış kaynaklara bağımlı 
kalmaksızın özgün otonom sistemler geliştirilmesi bakımından önem 
arzetmektedir. Otonom Sevk ve İdare MÜKNET’i alanında öncelikli 
olarak ele alınması gereken alanlar aşağıda sıralanmaktadır: 

• Otomasyon Teknolojileri
• Yapay Zeka Teknolojileri
• Dağıtık Komuta Kontrol ve Haberleşme Teknolojileri

 

Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET)
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Malzeme, geniş bir kullanım alanına sahip olması dolayısıyla temel 
bir alandır. Savunma sanayi alanında kullanılan mevcut malzemelerin 
yerine çok daha üstün niteliklere ve performansa sahip ileri teknoloji 
ürünü malzemelerin geliştirilmesini sağlayan projeler, İleri Malzemeler 
MÜKNET’i sorumluluğunda ele alınacaktır. İleri malzemeler, mekanik, 
ısıl, elektriksel, manyetik, optik ve kimyasal işlevler bakımından 
üstün nitelik ve yüksek teknik performans sağlayan malzemeler 
olarak tanımlanmaktadır. Yüksek mukavemet dereceli ve uzun 
kullanım ömrü boyunca yorulmaya karşı dirençli ileri metal alaşımlar, 
yüksek sıcaklığa dayanıklı seramikler, yüksek ısıl dayanım, yapısal 
dayanıklılık ve elektriksel özelliklere sahip polimerler, piezoelektrik 
malzemeler, ağırlık ve dayanıklılık açısından birçok metal alaşımdan 
daha üstün özelliklere sahip kompozitler, elektrik ve optik özellikler 
bakımından gelişmiş süperiletkenler ve optoelektronik malzemeler 
önem arzetmektedir. Ayrıca, balistik ve patlayıcı tehditlere karşı 
dayanıklı  kompozitler ve ileri tekstil malzemeleri, polimerler ile güç 
sistemlerinde kullanılan membran ve separatör malzemeleri diğer 
ana başlıklardır. Dünyada havacılık ve uzay sanayiinin ihtiyaçlarına 
yönelik metal alaşım, kompozit ve akıllı malzemeler, yüksek verimli 
elektronik komponent üretimi için gerekli yarı iletken malzemeler 
ve askeri uygulamalara yönelik görünmezlik sağlayıcı malzemeler 
konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde ise bu 
konuda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak akademik seviyede olup, 
istenen düzeye henüz ulaşabilmiş değildir. Bilgisayar destekli 
tasarım ve üretim teknolojilerinin yaygınlık kazanması ile birlikte 

dünyadaki muadilleri ile rekabet edebilir sistemler geliştirebilmek 
nispeten daha kolay hale gelmiştir. Ancak, söz konusu sistemlerin 
geliştirilmesinde kullanılabilecek ileri teknoloji malzemeler bu sürecin 
en kritik halkalarından bir tanesidir. Bu konuda dünyada birçok 
ülkenin milli politikaları bulunmakta ve geliştirdikleri kritik malzemeleri 
dış pazarlara açmakta tedbirli davranmaktadırlar. Ülkemizin ihtiyaç 
duyacağı ileri malzemelerin bu kapsamda milli imkanlar dahilinde 
geliştirilebilir olması önemli avantajlar sağlayacaktır. İleri Malzemeler 
MÜKNET’i kapsamında belirlenen öncelikli araştırma alanları aşağıda 
sunulmaktadır:  

• Havacılıkta Kullanılan Metal Alaşımlar (Karbon ve Çelik Alaşımları, 
Nikel Alaşımları, Titanyum Alaşımları, Paslanmaz Çelikler, 
Magnezyum ve Alüminyum alaşımlar)

• Havacılıkta Kullanılan Kompozit Malzemeler ve Bileşenler 
(polimerler, metal ya da seramik matriks - karbon, reçineler, bor ya 
da seramik lif kombinasyonları, karbon nanotüpler vb.)

• RF/IR ve Akustik İz Azaltıcı/Artırıcı Malzemeler 
• Kompozit Katı Yakıt Malzemeleri   
• Metal Alaşım ve Kompozit Tabanlı Zırh Malzemeleri 
• Kaplama Teknolojileri
• Meta-Malzemeler

İLERİ MALZEMELER (İM) 

“en iyisinin teminatı”
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UZAY (UZY) 

Uzay teknolojileri uydu platformu ve muhtelif faydalı yüklerden, 
fırlatma sistemlerine ve seyrüsefer algılayıcılarına kadar geniş bir 
yelpazede görev yapan sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Uydu 
platformlarının küçük değişikliklerle farklı görevlerde kullanılabilir 
hale getirilmesi önemli bir çalışma alanıdır. Uydu ile uzaktan algılama 
faydalı yükleri ile birlikte birçok askeri ve sivil uygulama alanında 
görüntü ihtiyacı karşılanmakta, tarım alanlarının kontrolünden, 
çevre kirliliği izlemesine ve istihbarat elde etmeye kadar birçok 
konuda hizmet alınmaktadır. Uzay teknolojileri aynı zamanda yüksek 
dayanımlı malzemelerin geliştirilmesi bakımından da önem arz 
etmektedir. Geliştirilen malzemelerin sivil alanda da geniş kullanım 
alanı bulduğu söylenebilir. Dünyada uzay çalışmaları haberleşme, 
gözetleme ve seyrüsefer uyduları bakımından ciddi düzeyde olgun 
hale gelmiştir. Bu kapsamda, yüksek çözünürlüklü aktif ve pasif 
görüntüleme, yüksek hızlı RF ve/veya lazer tabanlı veri  haberleşmesi, 
gelişmiş itki sistemleri ve dayanıklı malzemeler konusu güncelliğini 
korumaktadır. Ülkemizde ise uzay projeleri gelişmiş ülkelere kıyasla 
oldukça yetersiz ve istenen seviyeden uzak olmakla birlikte, yurt 
içi uydu programları ile birlikte ivme kazanmaya başlamıştır. 
Uzay sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi oldukça yüksek 
maliyetler gerektirmektedir. Bu bakımdan, dünyada kabul gören 
yaygın uygulama belirli teknolojilere odaklanmak ve ihtiyaç duyulan 
diğer teknolojilerde başka kaynaklarla işbirliği yapmak şeklindedir. 

Sürdürülebilir bir milli uzay teknolojileri altyapısı için öncelikle dış 
kaynaklardan tedariğinde sorunla karşılaşılması muhtemel teknoloji 
alanlarını dikkate almak gereklidir. Bu kapsamda, Uzay MÜKNET’i 
altında öncelikle ele alınması gereken araştırma alanları şunlardır:

• Göreve Yönelik Modüler Uydu Gövdesi (Bus) Geliştirme
• Uydu Güdüm ve Kontrol Teknolojileri
• Uydu Seyrüsefer Sistemleri
• RF ve Elektro-Optik Faydalı Yükler 
• Uydu Güç Sistemleri
• Uydu Haberleşme Sistemleri
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Enerji ve itki sistemleri hemen her türlü hareketli ve sabit sistemin 
değişik enerji formlarında ihtiyaç duyduğu gücü istenen süreler 
içinde temin edebilen sistemlerdir. Enerji ihtiyacı genellikle elektrik 
enerjisi şeklinde olup, mekanik, hidrolik ve pnömatik enerji türleri de 
sıklıkla kullanılmaktadır. Söz konusu enerji türlerini üreten sistemler 
dışında değişik enerji türleri arasında dönüşüm sağlayan sistemler 
de son derece önemlidir. İtki sistemleri ise kara, hava, deniz ve 
uzay araçlarında gerekli öteleme ve dönü hareketi ihtiyaçlarını 
karşılayan sistemler olup, genellikle bir enerji türünü mekanik enerjiye 
dönüştürme görevini yerine getirirler. İtki sistemleri içten yanmalı 
motor türlerinden başlayıp katı yakıtlı roket motorlarına kadar değişen 
oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadırlar. Kompozit yakıtlar, 
yüksek verimli ve düşük gürültülü turbojet motor türevleri, fırlatma 
amaçlı itki ve sevk sistemleri, yüksek verimli yakıt pilleri, hibrit 
itki sistemleri ve uydu itki teknolojisi dünya genelinde güncelliğini 
koruyan alanlardır. Yüksek verimli kompozit yakıtlar ve askeri hava 
platformları motorları ise ülkemiz açısından temininde kısıtlamalar 
bulunan kritik teknoloji alanlarındandır. Bu çerçevede, Enerji ve 
İtki MÜKNET’i kapsamında belirlenen öncelikli alanlar aşağıda 
sunulmaktadır:

• Hava Platform Motor Teknolojileri (Turbojet Motor ve Türevleri)
• Kara ve Deniz Platformları İçin Motor Teknolojileri 
• Harp Gemileri ve Denizaltılar İçin Ana ve Yardımcı Güç Yakıt Pili 

Teknolojileri
• Hava Araçları İçin Yakıt Pili Teknolojileri
• Roket ve Füzeler İçin Kompozit Yakıtlar
• Batarya Teknolojileri

ENERJİ VE İTKİ (Eİ)
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ALGILAYIcILAR (ALG) 

Algılayıcılar, kara, deniz, hava ve uzay uygulamalarında tespit, tanıma, 
teşhis, gözetleme ve keşif amaçlı kullanılmaktadır. Denizden, havadan, 
uzaydan veya karadan gelebilecek herhangi bir tehdidin her türlü hava 
koşullarında algılanması hedeflenmektedir.  Çok geniş uygulama alanı 
ve teknoloji yelpazesine sahip bu alanda ülkemizde anayurt güvenliği 
uygulamaları, istihbarat, keşif ve gözetleme maksatlı olarak RF, 
Lazer, Elektrooptik/Kızılötesi ile akustik tabanlı algılayıcılar konusunda 
malzeme, tasarım, üretim, test, sistem entegrasyonu, algoritmalar ve 
yazılımlara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.Dünya genelinde çok 
bantlı görüntüleme algılayıcıları ve radarlar, AESA (Active Electronically 
Scanned Array) teknolojisine dayalı radarlar, pasif radarlar, kara ve 
deniz uygulamalarına yönelik akustik ve sismik algılayıcılar ile birden 
fazla algılama teknolojisi kullanan hibrit algılayıcılar popüler çalışma 
başlıklarıdır. Bu bakımdan, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda kritik 
olduğu değerlendirilen algılayıcı türlerini malzemeden başlayarak 
sistem entegrasyonu ve yazılımlara kadar bir bütün olarak ele almak 
ve dışa bağımlılık düzeyini asgari seviyede tutma amacını hedefleyen 
Algılayıcılar MÜKNET’i ile ilgili belirlenen öncelikli alanlar şunlardır:

• Su Altı Akustiğine Yönelik Malzeme ve Algılayıcılar
• Akustik Tehdit, Tespit ve Sınıflandırma Teknolojileri
• Yüksek Çözünürlüklü Elektrooptik ve SAR Algılayıcılar 
• AESA ve Pasif Radar Teknolojileri
• Yüksek Frekans RF Algılayıcılar
• Yeni Nesil Lazer Sistem Teknolojileri 
• Hibrit Algılayıcılar
• Ataletsel Ölçüm Birim Teknolojileri
• Yarıiletken Tümleşik Devre Teknolojileri
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Modelleme ve Simülasyon MÜKNET’inin sorumluluğunda, sistem 
performansını öngörmeyi ve sistem tasarım parametrelerini 
ayarlamayı mümkün kılacak, gerçek harekat ortamındaki testleri 
destekleyecek şekilde çok sayıda düşük maliyetli testlerin 
gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak bir altyapı oluşturmak yer 
almaktadır. Ayrıca, bu MÜKNET  kapsamında, harekat ortamını 
daha iyi anlama ve harekat ortamında daha hızlı karar verebilme 
imkanı sağlayan eğitim ve tatbikat amaçlı modelleme ve simülasyon 
sistemlerinin geliştirilmesi bulunmaktadır. Dünyada modelleme ve 
simülasyon çalışmaları eğitim, sistem performansı değerlendirme 
ve test maliyetlerini asgari düzeye indirme ihtiyaçlarına yöneliktir. 
Bilgisayar destekli simülasyon sistemleri modern silahlı kuvvetlerin 
eğitim faaliyetlerinde kullanılan en önemli ve etkin unsurlardan 
birisi olarak görülmektedir. Karmaşık elektronik ve haberleşme 
sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi, eğitimi, artık özel 
donanım ve yazılımlarla bilgisayar ortamında gerçeklenir olmuştur. 
Modelleme ve Simülasyon, tasarlanacak sistem henüz elde olmadığı, 
gerçek test ve ölçülerin tehlikeli ve/veya pahalı olduğu, gerçek test 
ve denemelerin yapılamadığı durumlarda vazgeçilmez bir araç haline 
gelmiştir. Dünyada savunma sanayi alanında yaygın kullanım alanı 
bulan modelleme ve simülasyon çalışmaları, ülkemizde çok uzun 
bir geçmişi olmamasına rağmen, dünyada bu konu ile uğraşan 
diğer kurum ve kuruluşlarla rekabet edecek ürünler ortaya koyacak 
seviyeye ulaşmıştır. Üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde çok 

sayıda savunma projesi yürütülmektedir. Gerek dünya ölçeğinde 
yoğunlaşılan uygulamalar, gerekse ülkemiz ihtiyaçları kapsamında 
belirlenen öncelikli alanlar aşağıda verilmektedir:

• Davranış Modelleme ve Yapay Zeka Uygulamaları
• Dağıtık Simülasyon
• Muharebe Modelleme ve Simülasyonu
• Algılayıcılar, Elektronik Harp, ve Savunma Sistemlerinin 

Performans Modellemesi ve Simülasyonu
• Savaş Yönetim Sistemi Simülasyonu
• Platform Simülatörleri
• Hedef İzi Modelleme ve Kestirimi 
• Harp Oyunları

MODELLEME VE SİMÜLASYON (MS)
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ELEKTRONİK HARP (EH) 

Elektronik Harp, elektromanyetik yayınların algılanması ve teşhis 
edilmesi ile bu enerjinin düşman tarafından kullanılmasının 
engellenmesi veya etkisinin azaltılması, dost kuvvetlerin etkin olarak 
yararlanmasının sağlanması işlevlerini kapsamaktadır. Ülkelerin 
kendi coğrafyasına, ulusal ihtiyaçlarına, politika ve savunma 
stratejilerine uygun, özgün elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi 
önemlidir. Elektronik Harp konusunda kazanılan deneyim ve bilgi 
birikimi gerek savaş gerekse barış şartlarında ülkelere üstünlük 
sağlamaktadır. Dünyada Elektronik Harp konusunda en önemli 
gelişmeler RF, IR ve Akustik bantlarda maskeleme, karıştırma ve 
aldatma çözümleri, yüksek güçlü mikrodalga silahları, yüksek verimli 
elektronik bileşenler ve elektronik destek sistemleri sinyal işleme 
alanlarında gerçekleşmektedir. Tüm algılayıcı ve haberleşme araçları 
ancak Elektronik Harp kabiliyetleri sınırları dahilinde kullanışlı ve 
güvenilirdir. Bu sebeple, Elektronik Harp kabiliyetlerinin ülkeye özgü 
olarak ele alınması en geçerli yaklaşımdır. Ülkemizde Elektronik 
Harp alanında halen muhtelif sabit ve hareketli platformlar üzerinde 
konuşlu sistemlere yönelik çok sayıda proje yürütülmektedir. 
Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Sistemleri, ELINT ve COMINT 
benzeri İstihbarat Amaçlı Sistemler, Yönlendirilmiş Enerji Silahları 
ile RF, Lazer ve Akustik Tehditlere Karşı Kendini Koruma Sistemleri 
Elektronik Harp MÜKNET’inin sorumluluk alanlarındandır. Elektronik 
Harp MÜKNET’i altında tespit edilen öncelikli alanlar aşağıda 
sunulmaktadır:        

     

• Yeni Nesil Yarı İletken Teknolojileri
• Yönlendirilmiş Enerji Silah Teknolojileri
• RF/IR/Lazer/EO ve Akustik Yanıltma Sistem Teknolojileri
• RF/IR ve Akustik İz Azaltıcı/Artırıcı Malzeme Teknolojileri
• HPM Silahlarına Karşı Korunma Teknolojileri

Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET)
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Füze, roket, mermi, torpido ve mayın gibi kara, hava ve deniz harekat 
sahasında kullanılan her türlü imha sisteminin geliştirilmesi ile ilgili 
teknoloji projeleri Tahrip Teknolojileri MÜKNET’i sorumluluğunda 
olacaktır. Tahrip Teknolojileri genellikle mühimmat türlerinin patlayıcı 
özellikleri ile ilgilenmektedir. Dünya genelinde, yeni nesil enerjetik 
malzemeler,  tandem harp başlıkları, çok aşamalı imha yeteneği 
sunan nüfuz edici mühimmatlar, kinetik enerji mühimmatları ve 
akıllı mühimmat türleri çalışmaların üzerinde yoğunlaştığı alanlar 
arasındadır. Patlayıcı maddeler ve patlama kontrolü işlemlerine 
yönelik olarak muhtelif çalışmalar ülkemizde ilgili kuruluşlarca 
yürütülmektedir. Kritik teknolojiler içeren patlayıcı madde ve 
düzeneklerin tedariğinde karşılaşılan kısıtlamalar sebebiyle milli 
öncelik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tahrip 
Teknolojileri MÜKNET’i çerçevesinde çalışmaların yürütüleceği 
öncelikli alanlar aşağıda sunulmaktadır:

• Yeni Nesil Enerjetik Malzeme Teknolojileri
• Yeni Nesil Harp Başlık Teknolojileri
• Kinetik Enerji Teknolojileri
• Değişik Tipte Tapalar ve Ateşleme Mekanizmaları

TAHRİP TEKNOLOJİLERİ (TT)
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MUHABERE (MH)

Orduların değişik unsurlarının birbirleri ile olası her türlü olumsuz 
şart altında ve istenen etkinlik düzeyinde haberleşmesi, kritik bir 
kabiliyet olarak görülmektedir. Bu amaçla,  dünyada kullanılan 
mevcut askeri haberleşme sistemlerinin IP tabanlı olarak modernize 
edilmesi, gerek haberleşme esnekliği ve gerekse de sivil sistemlerle 
entegrasyon ihtiyaçları açısından önem arz etmektedir. Taktik 
alandaki harekat resmini gerçek zaman veya gerçek zamana yakın 
bir biçimde komuta merkezi ile paylaşmak amacıyla yüksek hızlı 
ve geniş bantlı RF ve optik haberleşme sistemleri günümüzde 
üzerinde yoğun olarak çalışılan alanlar arasındadır. Kara, hava ve 
deniz platformlarına yönelik yeni nesil dahili ve harici haberleşme 
çözümlerinin geliştirilmesi ile yüksek veri hızına sahip elektronik harp 
korumalı gerek sabit gerekse hareketli terminaller arasında veri bağı 
sistemlerinin tasarlanması ve üretilmesi de halen günümüzün önemli 
araştırma-geliştirme alanları arasında yer almaktadır. Ayrıca, uydu 
tabanlı haberleşme ihtiyaçları yüksek veri hızı ve bant genişliğini 
zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, daha yüksek frekans bantlarını 
kullanabilen mobil terminallerin geliştirilmesi önem teşkil etmektedir. 
Askeri haberleşme sistemleri bakımından söz konusu gelişim 
alanları yanında gerçekleşen en önemli gelişme sayısal radyolardır. 
Radyoların anten kısmı hariç geri kalan tüm bileşenlerinin ağırlıklı 
olarak yazılım temelli geliştirilmesi geleceğin muharebe sahasında 
önemli avantajlar sağlayacaktır. Ülkemizde muhabere konusunda 
ağırlıklı olarak HF, VHF ve UHF bantlarında askeri haberleşmeye 

yönelik sistem projeleri başarıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, 
özellikle elektronik karıştırmaya dayanıklı ve yüksek iletim kapasiteli 
dalga şekilleri milli olarak geliştirilmektedir. Dünyada yarı iletken 
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler daha az enerjiyle daha yüksek 
performans sağlayan haberleşme sistemlerinin gelişimine öncülük 
etmektedir. Haberleşme sistemleri konusunda yurt içi ürünler 
kapsamında kazanılan kabiliyetlere ek olarak, Muhabere MÜKNET’i 
kapsamında öncelikli olarak yürütülmesi gereken çalışmalar aşağıda 
yer almaktadır:

• Geniş Bant Uydu Haberleşme Teknolojisi
• Sualtı/Suüstü Ortamlar İçin Yüksek Hızlı Geniş Bant RF/Lazer Mobil 

Haberleşme Teknolojileri
• Sayısal Akustik Haberleşme Teknolojisi
• Yeni Nesil IP Tabanlı Haberleşme Teknolojileri
• Dar Bant ve Geniş Bant Dalga Şekilleri Geliştirilmesi
• Yeni Nesil Kriptoloji

Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET)
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Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip C4ISR (komuta, kontrol, 
haberleşme, bilgisayar, istihbarat, keşif ve gözetleme) sistemleri 
kapsamında, mevcut ürünlere yeni nesil yetenekler kazandırılması 
veya sahip olunmayan teknolojilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
Son yıllarda, C4ISR kapsamında yer alan her bir ürünün tek başına 
bağımsız olarak işlev görmesinin ötesinde sahip olduğu yetenek 
ekseninde büyük bir ağın parçası olarak hareket etmesi amacını 
güden Ağ Destekli Yetenek kavramı, bu alanda sahip olunması 
gereken en önemli kabiliyetlerden biri olarak görülmektedir. Dünya 
genelinde ağ destekli yetenek kavramı etrafında oluşturulan dağıtık 
sistemler ve karar mekanizmaları, korumalı ağlar ve bilgi güvenliği 
üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Söz konusu 
C4ISR sistemlerinin savaş ve barış şartlarında güvenilir şekilde görev 
icra edebilmesi öncelikle bilgi güvenliğini sağlayan milli çözümlerin 
geliştirilebilmesine bağlıdır.  

KKBT MÜKNET’i kapsamında anayurt güvenlik sistemleri 
çerçevesinde taktik saha komuta kontrol ve bilgi sistemleri, kritik 
askeri ve sivil komuta kontrol ve bilgi sistemi ağlarının siber 
saldırılara karşı korunması ile yeni nesil korumalı haberleşme ağ 
mimarileri önem arzeden alanlar olarak ele alınmaktadır.  KKBT 
MÜKNET’i kapsamında öncelikli olarak yürütülmesi gereken 
çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

• Ağ Destekli Yetenek (ADY) Uyumlu C4ISR Teknolojileri
• Kara, Deniz ve Hava Platformlarına Yönelik Otonom Komuta 

Kontrol Teknolojileri
• Gerçek Zamanlı Veri Entegrasyonu ve Bilgi Füzyonu
• Siber Savunma, Strateji ve Taktik Geliştirme 
• Korumalı Çekirdek ve Federe Ağlar
  

KOMUTA, KONTROL VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (KKBT)
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KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOAKTİF NÜKLEER TEKNOLOJİLER (KBRNT)

KBRN sistemleri kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılar 
gibi büyük ölçekli zarar verebilecek tehditlere karşı erken uyarı 
mekanizması görevi görmeleri bakımından, gerek askeri personel 
ve sivillerin  gerekse savunma sistemlerinin güvenliği bakımından 
yüksek öneme sahiptir. Katı, sıvı, gaz ve aerosol şeklinde 
kullanılabilen kimyasal maddelerle yapılan saldırılar öldürücü, 
yaralayıcı ve tahriş edici etkilere sahiptir. Benzer şekilde, bakteri, 
virüs, fungus ve protozoa gibi muhtelif tehlikeli mikroorganizmaların 
canlılara karşı kasten kullanılması da ciddi bir tehdit niteliği 
taşımaktadır. Kimyasal silahlara göre çok daha geniş etkili ve ani 
bir diğer tehdit ise nükleer saldırılardır. Söz konusu tehditlere karşı 
beka kabiliyetinin her şart altında sağlanabilmesi gelişmiş algılayıcı 
ağlarına sahip olabilmekle mümkündür. Algılayıcılar dışında, 
KBRN saldırılarından korunmaya yönelik tedbirler başlı başına bir 
teknolojik gelişim alanıdır. Kimyasal ve biyolojik silahların ülkelerce 
gizlilik içerisinde geliştirildiği bilinmektedir. Söz konusu silahlara 
karşı geliştirilecek özgün savunma araçlarının ancak milli imkanlar 
dahilinde geliştirilmesi ile güvenilir erken uyarı, korunma ve karşı 
tedbirler elde edilebileceği değerlendirilmektedir. Özellikle, taşınabilir, 
hafif ve değişik türde kimyasal ya da biyolojik tehditleri tespit 
edebilen milli sistemler ile koruyucu giysiler ve malzemeler milli 
nitelikte olmalıdır. Bu kapsamdaki öncelikli araştırma alanları aşağıda 
sunulmaktadır:

• Biyoteknoloji ve Nanoteknolojiye Dayalı Kimyasal, Biyolojik, 
Radyoaktif ve Nükleer Ajan Algılayıcılar

• Personel Koruyucu Filtre, Elbise ve Maske Benzeri Malzeme 
Teknolojileri

• Arınma Malzeme ve Sistem Teknolojileri
• Erken İhbar, İkaz ve Raporlama Ağları 
• Bireysel ve Toplu Korunma Sistem Teknolojileri 

Mükemmeliyet Ağları (MÜKNET)
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Mikro Teknoloji, boyutları bir mikron (μm) ile 100 mikron arasında 
değişen elektro-mekanik düzeneklerin ve sistemlerin incelendiği 
disiplinler arası bir bilim dalıdır. Mikro-elektro-mekanik sistemler 
(MEMS), elektronik cihazlar, bolometreler, jiroskop ve nem, sıcaklık, 
basınç, sarsıntı algılayıcılar başta olmak üzere günümüzde birçok 
alanda kullanılmaktadır. Mikro elektromekanik sistemlerde yapılan 
çalışmalar günümüzde nano elektromekanik sistem çalışmalarının 
da temelini oluşturmaktadır. Nano teknoloji çoğunlukla bir 
nanometreden(nm) bir mikrona kadar değişen boyuttaki sistemleri 
kapsar ve ilgilendiği sistemleri atomik seviyeden başlayarak 
oluşturmaya çalışan disiplinler arası bir konudur. Nanoteknoloji 
araştırmaları çok çeşitli alanlarda sürdürülmekte olup, özellikle uygun 
atom ve molekülleri bir arada kullanarak gereksinimleri karşılayan 
yapıların oluşturulması üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
alanlardan bazıları; elektronik devre elemanları, bataryalar, akıllı tekstil 
ve boya malzemeleri, otomotiv, havacılık ve uzay sanayiidir. Dünya 
genelinde değişik uygulamalara yönelik nano aygıtlar, nanofotonik ve 
nano tüpler konusunda önemli maddi kaynaklar ayrılmış durumdadır. 
Özellikle üniversite ve sanayi işbirliği bakımından önemli fırsatlar 
sunan bu alanda çok sayıda proje halen yürütülmektedir. Mikro ve 
nano ölçekli sistem ve malzeme teknolojileri özel tasarım ve üretim 
teknikleri gerektirmektedir. Bu bakımdan, gerekli altyapı ihtiyacının 
milli olarak oluşturulmasını takiben, araştırma alanları içerisinde 
öncelik arz edenler aşağıda sunulmaktadır:

• Stratejik Anten Yapıları 
• Yüksek Frekans ve Takatlı Nanoteknoloji Transistör ve Modül 

Teknolojileri
• Akıllı Tekstil Malzeme Teknolojileri
• Zırh Malzeme Teknolojileri
• MEMS ve MOEMS Teknolojileri
• Kısa/Orta/Uzun Dalga Boylu Kızılötesi Sensör Teknolojileri
• Temel Lazer Teknolojileri

  

www.ssm.gov.tr

MİKRO VE NANO TEKNOLOJİLER (MNT)
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Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
Stratejik Amaçlar 

STRATEJİK AMAÇ 1  
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçları doğrultusunda gerekli teknolojik altyapının tesis 
edilmesi. 
 
 HEDEF 1.1.  
 Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamında öncelikli alt sistem/bileşen/teknoloji kazanımına imkan veren Ar-Ge   
 Projeleri gerçekleştirilecektir. 

  Performans Göstergesi   
  Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamında başlatılan Ar-Ge Proje sayısının ve bedelinin MÜKNET’ler bazında   
  yıllık olarak takip edilmesi.  
  Faaliyet-1  
  İlgili teknolojiler bazında teknoloji yol haritalarının hazırlanması ve ürün yol haritaları ile ilişkilendirilmesi. 
 
  Faaliyet-2  
  Bağımsız Ar-Ge Proje Önerileri Değerlendirme Kılavuzu’nun yayımlanması.  
 
 HEDEF 1.2.  
 Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamında yürütülecek olan Ar-Ge Projelerine ilişkin sürekli bir kaynak tahsisi   
 sağlanacaktır.   
 
  Faaliyet   
  Teknoloji Kazanım Yol Haritası Projelerinin finansmanı için yıllık savunma harcamasının %5’i oranında kaynak   
  ayrılmasına yönelik çalışma yapılması ve takip edilmesi.
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STRATEJİK AMAÇ 2  
Savunma Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde sanayi, üniversite işbirliğinin etkin olarak sağlandığı bir yapının 
oluşturulması. 

 HEDEF 2.1.  
 MÜKNET modeline ilişkin mekanizma ve süreçlere işlerlik kazandırılacaktır. 

  Faaliyet  
  Öncelikli olarak 4 adet MÜKNET’e (Algılayıcılar, Enerji-İtki, İleri Malzemeler, Mikro ve Nano Teknolojiler) işlerlik   
  kazandırılması.   
 
 HEDEF 2.2.  
 Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm ve koordinasyon sağlanacaktır.  
 
  Faaliyet  
  Ar-Ge ve teknoloji yönetimi konularında başta DPT ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve   
  kuruluşlarla koordinasyon ve birlikte çalışma mekanizmaları oluşturulması.  
 
 HEDEF 2.3.  
 Savunma sektörünün nitelikli işgücü ve araştırma ihtiyacının karşılanması için sanayii-üniversite işbirlikleri   
 teşvik edilecektir. 
 
  Faaliyet  
  Savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaların yapılması ve nitelikli işgücü yaratılması amacıyla,   
  yüksek lisans programlarının sanayii-üniversite işbirliği içerisinde yönlendirilmesi  teşvik ve takip edilmesi. 
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TSK savunma sistemi ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen tedarik 
projelerinin ihtiyaç duyduğu teknoloji tabanını oluşturmaya yönelik 
temel ve uygulamalı araştırmalar ile tedarik projeleri kapsamındaki alt 
sistem/bileşen/teknolojileri geliştirme amacıyla tanımlanan Teknoloji 
Kazanım Projeleri teknoloji yönetiminde kullanılan ve Teknoloji 
Kazanım Yol Haritasını hayata geçirmekte kullanılan bir yöntem olarak 
ele alınmaktadır.

Teknoloji Kazanım Projeleri; tedarik projeleri kapsamında temin 
edilecek nihai ürün veya ürün yol haritasına girdi teşkil etmek 
üzere, yüklenici sorumluluğunda KOBİ ve/veya üniversite/araştırma 
kurumunun ortak çalışması ile  teknoloji ağırlıklı sistem, alt sistem, 
bileşen geliştirmeyi amaçlayan geliştirme projesini veya projelerini 
tanımlamaktadır. Bu kapsamdaki projeler, Tedarik Projeleri 
kapsamında, SSM Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Yönergesi 
çerçevesinde yürütülmektedir.

Teknoloji Kazanımı Projeleri; Teknoloji Kazanım Yol Haritası’nı 
destekler nitelikte, öncelikle ilgili tedarik projesine hizmet 
edecek şekilde, SSM-Proje Daireleri ile koordinasyon içerisinde 
belirlenmekte, projenin tanımlanması aşamasında ilgili 
MÜKNET’lerden uzmanlık/danışmanlık desteği alınabilmekte; proje 
yürütücüleri ilgili alandaki teknolojik altyapı, deneyim, personel 
durumları dikkate alınarak ve üniversite-KOBİ işbirliğine dayalı 
modellere uygun olarak SSM tarafından belirlenmektedir. Teknoloji 
Kazanımı Projelerinin çıktılarının yalnızca ilgili tedarik projesi 
kapsamında değil, o alandaki diğer projelerde de kullanılması ve 
geliştirilmesi hususu SSM tarafından takip edilmekte, bu konuda 
gerekli bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yapılmaktadır.

Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü
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 Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 3  
Her bir tedarik projesi kapsamında Teknoloji Kazanım Yükümlüğü’nün uygulanması. 

 HEDEF 3.1.  
 Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü kapsamında başlatılan Ar-Ge projeleri Teknoloji Kazanım Yol Haritası ile   
 ilişkili olarak takip edilecektir. 
 
  Performans Göstergesi 
  Teknoloji Kazanım Yükümlüğü kapsamında başlatılan Ar-Ge Proje sayısı ve proje bütçelerinin takip edilmesi. 
   
  Faaliyet  
  Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü kapsamında başlatılan Ar-Ge projeleri çıktılarının ürün uygulamalarının takip   
  edilmesi.

“en iyisinin teminatı”
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın, 
son yıllarda artan yurt içi geliştirme projelerine paralel olarak 
teknoloji kazanımına ilişkin kendi yol haritalarını hazırladıkları, 
özkaynaklarından gerçekleştirecekleri Ar-Ge ve teknoloji kazanımı 
projelerini bu çerçevede ele aldıkları görülmektedir. 2010 
yılında 666 Milyon Dolara erişen bu büyüklüğün etkin ve verimli 
kullanılması amacıyla Teknoloji Kazanım Yol Haritası’na paralellik 
arz etmesi gerektiği değerlendirilen bu tür çalışmalar, ilgili firmalarla 
birlikte gözden geçirilmekte ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 
Ayrıca firmalarımızın kendi finansman kaynaklarını kullanarak 
gerçekleştirmekte oldukları/planladıkları Ar-Ge projeleri de takip 
edilmekte, bu şekilde aynı konuda tekrarların önüne geçilmesine 
çalışılmaktadır. Bu çerçevede bahsekonu faaliyetlerin sistematik 
bir çerçevede devam ettirilmesine yönelik ilke ve prensiplerin 
belirlenmesi, proje gelişimlerinin ve çıktılarının ihtiyaç duyulduğunda 
erişilebilmesine imkan verecek bir yapının oluşturulması 
hedeflenmektedir.

Savunma Sanayii Firmalarının Ar-Ge Yaklaşımları
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Savunma Sanayi Firmalarının Ar-Ge Yaklaşımlarına İlişkin Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 4  
Sektörel bazda Ar-Ge ve teknoloji kazanımı faaliyetlerinin yönlendirilmesi. 
 
 HEDEF 4.1. 
 Firmaların teknoloji yol haritalarının Teknoloji Kazanım Yol Haritası ile uyumu sağlanacaktır.

  Faaliyet  
  Firma ve ilgili kuruluşlarla  yıllık gözden geçirme ve bilgi paylaşımı toplantıları yapılması. 
 
 HEDEF 4.2.  
 Savunma sanayi firmalarının özkaynaklarından Ar-Ge’ye ayırdıkları pay takip edilecektir.  
  Performans Göstergesi  
  Yıllık  bazda firmaların özkaynaktan yaptığı  Ar-Ge harcamasının takip edilmesi.

“en iyisinin teminatı”
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SSM teknoloji yönetimi faaliyetleri çerçevesinde savunma sanayisi 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası kuruluşların 
savunma Ar-Ge ve teknolojiye yönelik çalışmalarının ve gelişmelerin 
takip edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Avrupa Havacılık ve Savunma Sanayii Teşkilatı’nın (ASD) Ar-Ge ve 
teknoloji odaklı Savunma Araştırma-Teknoloji Komitesi faaliyetleri 
2005 yılından itibaren düzenli olarak katılım sağlanarak takip 
edilmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler Teknoloji Kazanım 
Yol Haritası’nın güncellenmesi amacıyla girdi olarak kullanılmakta, 
ayrıca Savunma Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) ve sektör bu 
konularda bilgilendirilmektedir.

NATO üyesi ülkelerin savunma ve güvenlik alanındaki çalışmaların 
takibi için RTO panellerinin bir kısmına katılım sağlanmaktadır. Katılım 
sağlanacak paneller, Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamında kritik 
görülen alanlarda ve SSM tarafından yürütülen projelerin ihtiyaçları 
(Ar-Ge projeleri dahil) dikkate alınarak belirlenmektedir. SSM 
tarafından katılım sağlanan paneller sektördeki firmaların kabiliyetleri 
açısından değerlendirilmekte ve ilgili firmaların da panellere katılımı 
teşvik edilmekte, bu konuda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 

Ayrıca, savunma sanayimiz geldiği nokta itibariyle önemli ihracat 
kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır. Ancak ihraç ettiğimiz 
sistemlerde belirli kritik alt sistem, komponent ve bileşenlerde yurt 

dışına bağımlılık devam etmektedir. Mevcut durumda ihraç ettiğimiz 
ürünlerde yurt dışına bağımlı olduğumuz kritik hususların tespit 
edilmesi ve bu konularda yurt içi çözümler sunulmasının da Teknoloji 
Kazanım Yol Haritası kapsamında desteklenmesi planlanmaktadır.

Bunun dışında, Müsteşarlığımızca 2007 yılından itibaren Avrupa 
Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) faaliyetleri, TÜBİTAK’la 
koordinasyon içerisinde, yakından takip edilmektedir. Bu doğrultuda 
savunma sanayii firmalarımızı AB ÇP konusunda bilgilendirmek ve 
ÇP’lere katılımlarını teşvik etmek amacıyla bugüne kadar muhtelif 
bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları düzenlenmiş ve ilgili 
etkinliklere katılım sağlanmıştır. Savunma sanayii firmalarımızın 
ÇP’lere katılımlarının sürdürülmesinin; bu vesile ile Ar-Ge ve teknoloji 
odaklı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge finansmanı için 
uluslararası kaynaklara erişimin sağlanması, yeni stratejik ortaklıklar 
ve işbirlikleri oluşturulması ve inovasyon yeteneğinin artırılması 
açısından büyük önem taşıdığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede 
savunma sanayii firmalarımızdan; Güvenlik ve Havacılık alanındaki 
çağrıların takip edilerek, AB Çerçeve Programları kapsamındaki proje 
konsorsiyumlarında yer almak için gerekli çalışmaları zamanında ve 
uzman ekiplerce yapmaları ve bu alanlarda SSM koordinasyonunda 
oluşturulan irtibat noktaları ağını bilgi paylaşım amaçlı etkin 
kullanmaları beklenmektedir.

Uluslararası İşbirlikleri
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STRATEJİK AMAÇ 5  
Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerinin ilgili uluslararası kuruluşlar üzerinden izlenmesi. 
 
 HEDEF 5.1. 
 ASD DRT toplantılarına ve NATO RTO faaliyetlerine etkin katılım sağlanacaktır. 
 
  Performans Göstergesi   
  Katılım sağlanan RTO paneli sayısının takip edilmesi.   
  Faaliyet 
  ASD DRT çalışmaları hakkında SASAD ARGETEK (Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi) Kurulu’nun yıllık olarak bilgilendirilmesi. 
 
 HEDEF 5.2.  
 Savunma/güvenlik Ar-Ge işbirliği alanında her yıl en az bir uluslararası etkinlik düzenlenecektir.  
  Performans Göstergesi   
  Gerçekleştirilen etkinlik sayısı 
 
 HEDEF 5.3.  
 AB çerçeve programlarına savunma sanayii firmalarımızın etkin katılımının yönlendirilecek ve desteklenecektir. 
 
  Performans Göstergesi   
  Savunma sanayii firmaları tarafından katılım sağlanan proje önerisi sayısı ile AB tarafından fonlanan projelerin sayısı ve  
  toplam bütçesinin takip edilmesi. 
 

Uluslararası İşbirliklerine İlişkin Stratejik Amaçlar
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Yenilikçilik (inovasyon), yeni ürün veya iyileştirilmiş, geliştirilmiş 
ürün, hizmet ve üretim süreci ile yöntemi geliştirmektir.  Süreklilik 
arz eden bir faaliyet olan yenilikçilik, firmalara rekabet  gücü  ve 
ticari getiriler kazandıracak en önemli araçlardan biridir. Teknoloji 
açısından yenilikçilik, yeni bir ürün veya süreç geliştirilmesi yanında 
mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin ve 
ilerlemelerin yapılmasını da kapsamaktadır.

SSM 2007-2011 dönemi Stratejik Planında yer alan, “Savunma 
Sistem İhtiyaçlarının Yurt İçi Karşılanma Oranının 2010 Yılı Sonuna 
Kadar Ortalama % 50’ye Çıkartılması” hedefi doğrultusunda, 
savunma sanayii alanındaki proje yarışmalarının desteklenmesi 
bir faaliyet olarak belirlenmiş ve bu çerçevede Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen Yeni Fikirler 
Yeni İşler Yarışması (YFYİ) kapsamında 2008 yılından itibaren 
Savunma Sanayii Özel Ödülü verilmektedir. Yarışma kapsamında, 
yenilikçi teknolojik iş fikirleri ve uygulanabilirliğinin öne çıktığı, 
disiplinler arası bir anlayışla hazırlanması beklenen öneriler, savunma 
sanayii kategorisinde özel bir jüri tarafından değerlendirilmektedir. 

YFYİ yarışmasının, gençlerde girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik 
etme yolunda amacına ulaştığı ve toplumumuzda teknoloji tabanlı 
yenilikçiliğin ve Ar-Ge’nin önemine dair oluşan bilince önemli 
bir katkı sağladığı, bu bağlamda ülkemize teknoloji tabanlı yeni 
savunma sanayii projelerinin kazandırılması yönünde faydalı 

bir araç olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede savunma 
sanayii kategorisinde dereceye giren proje ekiplerinin çalışmaları 
yakından takip edilmekte, sektörde aktif şekilde rol alabilmeleri için 
yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Önümüzdeki 
dönemde birinci seçilen ekiplerin, özel ödülün yanı sıra proje bazlı 
desteklenmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve buna yönelik 
süreçlerin tanımlanarak, işler hale getirilmesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan, SSM tarafından Teknoloji Kazanım Yol Haritası 
kapsamında bir Araştırma Teşvik Programı oluşturulacaktır. 
Programın temel amacı savunma teknolojileri alanında yenilikçi 
fikirleri ortaya çıkarmak ve bu fikirlerin aşamalı olarak nihai ürüne 
ulaşmasını temin edecek bir mekanizma oluşturmaktır. 

Ülkemizdeki yenilikçiliğin desteklenmesi maksadıyla gerçekleştirilen 
bir diğer faaliyet de Mayıs 2010 tarihinde kurulan şirket ile Teknopark 
İstanbul’un hayata geçirilmesi faaliyetidir. Teknopark İstanbul’da, 
sadece savunma sanayii değil ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve kalifiye 
beyin gücü gerektiren havacılık, uzay, nano ve mikro malzemeler, 
biyoteknoloji, mikroelektronik, bilişim, robot ve deniz teknolojileri 
gibi sivil alanda uygulaması olan birçok ileri teknoloji alanları da 
yer alacaktır. Savunma sanayimiz için büyük önem arz eden kritik 
teknolojiler ve bu teknolojileri destekleyecek ileri teknolojilerin birlikte 
sinerji oluşturması ile, Teknopark İstanbul’un entegre bir teknoloji 
merkezi olması planlanmıştır. 

Yenilikçiliği Destekleme
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STRATEJİK AMAÇ 6  
Savunma sanayiinde yenilikçiliği desteklemeye yönelik programların oluşturulması ve yarışmaların 
desteklenmesi.  

 HEDEF 6.1.  
 Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Savunma Sanayii Özel ödülü uygulamasına devam edilecektir.   
 Performans Göstergesi   
 Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Savunma Sanayii Özel Ödülü’ne yapılan başvuru sayısının takip edilmesi.  
 
 HEDEF 6.2.  
 “Araştırma Teşvik Programı” oluşturulacaktır.   
  Faaliyet  
  Araştırma Teşvik Programı’nı hayata geçirecek mekanizma ve kaynak tahsisi konusunda çalışma yapılması. 
 
 HEDEF 6.3. 
 Savunma sanayii firmalarının faaliyet alanlarında Savunma Ar-Ge Fikir Günleri ve Proje Yarışmaları     
 düzenlemeleri teşvik edilecektir.  
  Performans Göstergesi  
  Savunma Ar-Ge Fikir Günleri ve Proje Yarışmaları düzenleyen savunma sanayii firmaları ve elde edilen yeni fikir   
  sayısının takip edilmesi. 
 
 HEDEF 6.4.  
 Savunma teknolojileri konusunda ulusal konferans/çalıştaylar desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.   
  Performans Göstergesi   
  Katılım sağlanan ve desteklenen ulusal konferans/çalıştay sayısının takip edilmesi.

Yenilikçiliği Desteklemeye İlişkin Stratejik Amaçlar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), 
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ), Havaalanı İşletme ve Havacılık 
Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret A.Ş. (STM) ortaklığında kurulan “Teknopark İstanbul”, 
03 Ekim 2009 tarih ve 27365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2009/15439 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi statüsü kazanmıştır.

Teknopark İstanbul, İstanbul’un hızla gelişmekte olan Anadolu 
Yakasında Kurtköy bölgesinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı 
bitişiğinde yaklaşık 250 hektarlık alan üzerine kurulmaktadır. 

Teknopark İstanbul, dünyada çok az sayıda teknoparkta yer alan 
ulaşım avantajlarına sahiptir. Uluslararası havaalanı sayesinde 
yurt içinden ve yurt dışından kolaylıkla ulaşım imkanı vardır. TEM 
ve D-100 Devlet Yolu olmak üzere iki işlek otoyolun arasında yer 
alan Teknopark İstanbul, kara ulaşımı açısından da önemli avantaja 
sahiptir. Ro-Ro kabiliyeti olan Pendik Limanı’na 6 km uzaklıkta 
olup, Pendik Deniz Otobüsü Terminali ve Tuzla Tersanesi’ne de 
çok yakındır. Yapılması planlanan metro hatları ile Marmaray’a ve 
ilerde Kadıköy- Kartal metrosuna entegre edilecek olan “Teknopark 
İstanbul’un, İstanbul’un iki yakasına ulaşımı büyük ölçüde 
kolaylaşacak, ulaşım yönünden avantajları daha da artacaktır.

“Teknopark İstanbul”un ana misyonu;
• Ulusal inovasyon sistemine katkıda bulunmak,
• Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini ivmelendirmek,
• Akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere 

dönüştürülmesiyle hedeflenen endüstri alanlarındaki girişimciliği 
destekleyip, varolan firmaların büyümelerini teşvik ederek, 
uluslararası rekabet edebilirliği arttırmaktır.

Teknopark İstanbul
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Yüksek teknolojide önde gelen ülkelerden biri olmak amacıyla 
“Teknopark İstanbul” için belirlenen hedef endüstriler ve 
öncelikli teknoloji alanları; 
 
• Havacılık ve Uzay  
• Savunma Sanayii 
• Denizcilik 
• İleri Elektronik 
• Endüstriyel Yazılım 
• İleri Malzemeler

olarak tanımlanabilir.

“Teknopark İstanbul” hedeflenen endüstrilerdeki mükemmeliyet 
merkezlerinin yer aldığı, bilim ve iş dünyasının karşılıklı etkileşim 
içerisinde bulunacağı bir merkez olacaktır. Vizyonu bilim ve 
teknoloji dünyasında saygı duyulan uluslararası bir marka olmak 
olan “Teknopark İstanbul”, yerli ve yabancı yatırımcıları çeken 
birinci sınıf yaşam ve çalışma standartları sağlayacaktır.

www.teknoparkistanbul.com

“en iyisinin teminatı”
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