STRATEJİK PLAN 2007-2011 (VER 1.2) GÜNCELLENEN HEDEFLER
PERFORMANS HEDEFİ
Stratejik Amaç 1

Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek

Hedef 1.1

Tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla proje yönetim süreçleri iyileştirilecektir.

Hedef 1.2

Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması çerçevesinde Müsteşarlığın proje yönetim süreleri kısaltılacaktır.

2011 yılına kadar ortalama PTD (ihtiyacın SSM’ye bildirilmesi)Sözleşme İmzası süreci %10 kısaltılacaktır.

Hedef 1.3

Sözleşme Yönetimi içerisinde yer alan kalite, test ve sertifikasyon faaliyetleri performans, zaman ve maliyet açısından
etkinleştirilecektir.

İnceleme ve değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilen tüm Ana
Yüklenicilere, 2011 yılı sonuna kadar Proje Kalite Uyum Sertifikası ve
Sanayi Güvenliği Uyum Sertifikası verilmesi sağlanacaktır.

Hedef 1.4

Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir.

Sektörel Strateji ve İhracat Stratejisi dokümanlarına %80 uyum
sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 2

Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak

Hedef 2.1

TSK’nın sistem ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı (YİKO) artırılacaktır.

2010 yılı için % 50 YİKO sağlanacaktır.

Hedef 2.2

Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

2011 yılında sektörde kişi başı 250.000$ ciro ortalamasına
ulaşılacaktır.

Hedef 2.3

Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir.

Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı
verilecektir.

Hedef 2.4

Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET’lerin etkin olarak çalışması sağlanacaktır.

Ar-Ge ve MÜKNET'ler için her yıl düzenli kaynak ayrılması
sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 3

Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak

Hedef 3.1

Sektörde uzmanlaşmanın teşviki ve firmalarımızın uluslararası tedarik zincirlerinde yer alması adına stratejik işbirlikleri
geliştirilecektir.

Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3
MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması imzalanacaktır.

Hedef 3.2

NATO savunma projelerinde Türk savunma sanayii payının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

2011 yılına kadar NATO Ajansları ihaleleri kapsamında, inşaat
faaliyetleri hariç olmak üzere kazanım/harcama dengesi 1’in üzerine
çıkarılacaktır.

Hedef 3.3

Savunma ve havacılık ihracatının artırılması teşvik edilecek ve desteklenecektir.

2011 yılında 1 milyar $ savunma&havacılık cirosu
gerçekleştirilecektir.

Stratejik Amaç 4

Kurumsal yapıyı etkinleştirmek

Hedef 4.1

Yüksek nitelikli personelin işe alınması, üretkenlik ortamının gerektirdiği altyapı ve eğitimlerin sağlanması ile yetişmiş
personelin elde tutulması amaçlarına yönelik olarak Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımı uygulanacaktır.

Personelin%80’inin konusuyla (hizmet alanı) igili 30 saat eğitim
alması sağlanacaktır.

Hedef 4.2

Müsteşarlıkta veriler ve hedeflerle yönetim anlayışı ve stratejik yönetim sistematiği kurumsallaştırılacaktır.

Stratejik Plan (Uygulama Stratejisi) karne notu her yıl en az 80
olacaktır.

Hedef 4.3

Müsteşarlıkta üretilen bilginin yönetimi, paylaşımı, güvenliği etkinleştirilecektir.

2011 yılına kadar Bilgi Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır.

2011 yılına kadar PTD, TÇD ve Sözleşmelerde yapılan değişiklik
sayısının takibine yönelik bir sistem oluşturulacaktır.

