
 
 

 
 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 

AR-GE GENİŞ ALAN (SAGA) ÇAĞRISI DUYURUSU 

SAGA Konusu: İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 

SAGA Teslim 

Şartları ve 

(varsa) İstenilen 

Belgeler:  

İşbu SAGA, Başkanlık web sayfası üzerinden yayımlanacaktır. Ayrıca, 

Başkanlık tarafından belirlenen ve/veya SAGA konusu ile ilgilendiğini 

bildiren firma/kurum/kuruluşlara elektronik posta yoluyla da 

gönderilebilecektir. 

SAGA 

Cevaplarının 

Teslim Şekli ve 

Tarihleri:  

SAGA’ya verilecek cevaplar; resmi yazı ekinde olacak şekilde, 
Başkanlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1 adet elektronik ortamda 
(CD/DVD/flash disk), Lahika -1 Başvuru Formuna uygun olarak 
hazırlanarak en geç 23/08/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim 
edilecektir. 

 Elektronik ortamda teslim edilecek dosyalar, Microsoft Word 
formatında olacaktır. 

 Ek’ler aşağıda bilgileri verilen Grup Müdürlüğü’ne elden teslim 
edilecektir 

 Resmi yazı Genel Evrak Arşiv Birimi’ne teslim edilecektir. 
 SAGA üç ana Teknoloji Konusu içermekte olup, tekliflerin hangi 

Teknoloji Konusu için yapıldığı konu başlığında belirtilecektir.  
Adres: Savunma Sanayii Başkanlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanlığı, 
Devlet Mahallesi, Süleyman Emin Caddesi, No:6-7, 06420 Çankaya, 
Ankara / TÜRKİYE 

Temas Noktası: İleri Malzemeler ve Enerji Projeleri Grup Müdürlüğü (C blok No:C1-615) 

Tel    : +90 312 411 9000 

E-posta: imepmd@ssb.gov.tr 

Diğer Hususlar: 1. Savunma Sanayii Başkanlığı, kendi takdirine bağlı olarak, SAGA’da 

gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, SAGA cevaplama süresini 

değiştirmekte serbesttir.  

2. Bu ilanın ve/veya SAGA’nın yayınlanmış olması, SAGA kapsamında 

bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayınlanacağının 

veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez. 

EK: İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge 

Geniş Alan (SAGA) Çağrısı



   
 
 

 

1/10 
 

 
 

T.C. 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

Savunma Sanayii Başkanlığı 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

İZ DÜŞÜRÜCÜ  
MALZEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI  

AR-GE GENİŞ ALAN ÇAĞRISI 
(SAGA) 

 
 

  



   
 

 2/10 
 

İÇİNDEKİLER 

 

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................................... 2 

1. AMAÇ ............................................................................................................................... 3 

2. KAPSAM .......................................................................................................................... 3 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR ...................................................................................... 3 

3.1. KISALTMALAR ............................................................................................................. 3 

4. GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR ....................................................................................... 4 

4.1. İDARİ ŞARTLAR ........................................................................................................... 4 
4.2. GİZLİLİK ESASLARI ...................................................................................................... 5 

5. GENİŞ ALAN ÇAĞRISINA İLİŞKİN BİLGİLER ............................................................... 5 

5.1. AMAÇ ......................................................................................................................... 5 
5.2. KAPSAM ..................................................................................................................... 5 
5.3. TEKNOLOJİ KONULARI ................................................................................................. 6 
5.4. UYGULAMA ALANLARI ................................................................................................. 6 

6. TALEP EDİLEN BİLGİLER .............................................................................................. 7 

6.1. FİRMA/KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ ............................................................................. 7 
6.1.1. İletişim Bilgileri ...................................................................................................... 7 
6.1.2. Personel Bilgileri ................................................................................................... 7 
6.1.3. Organizasyon Yapısı ............................................................................................ 7 
6.1.4. Mali Bilgiler ........................................................................................................... 7 
6.1.5. Kapasite Bilgileri ................................................................................................... 7 
6.1.6. Referanslar ........................................................................................................... 8 

6.2. SEKTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER .......................................................................................... 8 
6.2.1. Teknolojik Gelişim Eğilimi ..................................................................................... 8 
6.2.2. Pazar Durumu Ve İhracat Potansiyeli ................................................................... 8 

6.3. PROJE ÖNERİSİ BİLGİLERİ ........................................................................................... 9 
6.3.1. Teknik Bilgiler ....................................................................................................... 9 
6.3.2. Takvim Bilgileri ...................................................................................................... 9 
6.3.3. Maliyet Bilgileri ...................................................................................................... 9 

7. LAHİKALAR ................................................................................................................... 10 

 
  

 

   



   
 

 3/10 
 

 
1. AMAÇ 

Bu SAGA, aşağıda yer alan bilgi ihtiyaçlarının temini amacıyla Başkanlık tarafından 

yayımlanan bilgi talep dokümanıdır. 

2. KAPSAM  

İşbu SAGA, İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrısı 

çerçevesinde: 

 Konu ile ilgilenen yerli firma/kurum/kuruluşları belirlemek, 

 Firma/kurum/kuruluşların konu ile ilgili tasarım, üretim ve test kabiliyetlerini 

tespit etmek, 

 Firma/kurum/kuruluşların konu ile ilgili mevcut ve tamamlanan Ar-Ge 

projeleri/çalışmalarını tespit etmek, 

 Firma/kurum/kuruluşların konu ile ilgili Ar-Ge proje önerilerini 

değerlendirmek, 

 Konuya yönelik başlatılacak projeleri ve proje modellerini belirlemek 

için ihtiyaç duyulan bilginin edinilmesi faaliyetlerini kapsar. 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

3.1. Kısaltmalar 

Bu metinde geçen: 

SAGA : Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge Geniş Alan Çağrısı’nı, 

Başkanlık / SSB : Savunma Sanayii Başkanlığı’nı, 

TÇD : Teklife Çağrı Dosyası’nı, 

TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 

ifade eder.  
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4. GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR 

4.1. İdari Şartlar 

4.1.1. SAGA içerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya SAGA’ya 

verilecek cevaplar Başkanlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük 

getirmez. Başkanlık, bu SAGA dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme 

yapmaya zorlanamaz. 

4.1.2. Başkanlık, işbu SAGA’ya esas teşkil edecek cevapların hazırlanması, 

gösterim ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak firma/kurum/kuruluşların 

yapacakları masraflardan ve karşılaşabilecekleri zarar ve harcamalardan 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.   

4.1.3. SAGA’nın yayımlanmış olması, SAGA kapsamında yer alan konularda TÇD 

yayımlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez. 

4.1.4. Önerilen proje konusu ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmesi 

durumunda, uygulanacak yöntemin ve işbirliği yapılacak 

firma/kurum/kuruluş’un belirlenmesi Başkanlık tasarrufundadır. 

4.1.5. Başkanlık kendi takdirine bağlı olarak, SAGA’da gerekli gördüğü 

değişiklikleri yapmakta, SAGA cevaplama süresini değiştirmekte serbesttir. 

4.1.6. SAGA’ya verilecek cevaplar; Başkanlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1 

adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en geç 23/08/2019 tarihi 

mesai saati bitimine kadar teslim edilecektir.   

Savunma Sanayii Başkanlığı,  

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı, 

Devlet Mahallesi, Süleyman Emin Caddesi, No:6-7, 06420 Çankaya, 

Ankara / TÜRKİYE  

Tel : +90 312 411 90 00 

Faks : +90 312 93 86 

İrtibat Noktası : İleri Malzemeler ve Enerji Projeleri Grup Müdürlüğü 

E-posta: imepmd@ssb.gov.tr 
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4.1.7. İşbu SAGA’ya cevap veren firma/kurum/kuruluşlar vermiş oldukları 

cevapların doğruluğunu taahhüt ederler.   

4.1.8. SAGA cevapları Başkanlığa teslim edildikten sonra Başkanlık, SAGA 

kapsamında SAGA veren firma/kurum/kuruluşlara inceleme ziyareti 

düzenleyebilir, açıklayıcı bilgi ve/veya ek bilgi isteyebilir. 

4.1.9. SAGA’ya cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, SAGA’da yer alan hüküm ve 

şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. 

4.1.10. Firma/kurum/kuruluşlar SAGA’nın 5. Maddesinde Başkanlık tarafından 

verilen bilgiler çerçevesinde, 6. Maddede yer alan sorulara cevap 

vereceklerdir. 

4.2. Gizlilik Esasları 

4.2.1. Başkanlığın önceden yazılı izni olmadan firma/kurum/kuruluşlar, üçüncü 

taraflara SAGA ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da 

doğrulama yapmayacaklardır. 

4.2.2. Başkanlık, SAGA cevaplarını kendi ihtiyaçları için kullanacak; rekabet 

dezavantajı yaratacak şekilde hiçbir firma/kurum/kuruluş ile 

paylaşmayacaktır.  

 
5. GENİŞ ALAN ÇAĞRISINA İLİŞKİN BİLGİLER  

5.1. Amaç 

İşbu SAGA ile iz düşürücü malzeme teknolojileri geliştirilmesi alanında, yerli 

firma/kurum/kuruluşların konu ile ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje 

önerilerinin değerlendirilerek konuya yönelik başlatılacak projelerin ve proje 

modellerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

 
5.2. Kapsam 

İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrısı kapsamında 

savunma sanayiine yönelik platform/sistem/personelin muhabere sahasına 

adaptasyonunun, bekasının ve performansının artırılmasına yönelik çeşitli bantlarda 

çalışan tespit/algılama araçlarına karşı  
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• radar,  
• kızılötesi ve  
• akustik  

iz düşürücü performans sağlayan maliyet etkin malzemelerin yerli imkânlarla 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrısı kapsamında 

Denizaltı Savunma Harbi (DSH), Denizaltı Harbi ve Mayın Harbinde etkinliğin 

artırılması maksadıyla sualtına yayılan akustik gürültünün azaltılmasına yönelik 

teknolojiler de değerlendirilecektir. 

 
5.3. Teknoloji Konuları 
 

Radar, kızılötesi ve akustik iz düşürücü malzemelere ilişkin teknik detaylar Lahika-2-

4’te yer almaktadır. 

 

5.4. Uygulama Alanları 

İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrısı kapsamında 

yürütülecek projeler kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve altyapı ile geliştirilecek 

olan malzemeler platform/sistem projelerine yönelik yerli teknoloji gelişimi konusunda 

katkı sağlayacaktır.  

İlgili detaylar Lahika-2-4’te yer almaktadır. 
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6. TALEP EDİLEN BİLGİLER 

Aşağıda talep edilen bilgiler Lahika-1’de yer alan formata uygun olarak Kısım-1 ve 

Kısım-2 için iki ayrı doküman halinde doldurulacak ve Başkanlığımıza teslim 

edilecektir.  

 

6.1. Firma/Kurum/Kuruluş Bilgileri 

6.1.1. İletişim Bilgileri 
 

Firma/Kurum/Kuruluş adı  
Adresi  
Web sitesi  
İrtibat noktasının adı/ünvanı  
Tel. no  
Faks no  
E-posta adresi  

6.1.2. Personel Bilgileri 

 

 

 

 

6.1.3. Organizasyon Yapısı 

Firma/kurum/kuruluşun organizasyon yapısının sunulması beklenmektedir. 

(Üniversiteler hariç) 

6.1.4. Mali Bilgiler 

Firma/kurum/kuruluşun son üç yıla ait ciro bilgisinin sunulması beklenmektedir. 

(Üniversite/Araştırma Kuruluşları hariç) 

6.1.5. Kapasite Bilgileri 

 Firma/kurum/kuruluşun Madde 5.3’e yönelik tasarım kabiliyetlerinin, bu 

kabiliyetlere yönelik laboratuvar, cihaz, yazılım altyapısının ve insan kaynağının 

belirtilmesi beklenmektedir.   

İdari personel sayısı  
Mühendis sayısı  
İşçi sayısı  
…  
TOPLAM   
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 Firma/kurum/kuruluşun Madde 5.3’e yönelik üretim kabiliyetlerinin, bu kabiliyetlere 

yönelik laboratuvar, cihaz, yazılım altyapısının ve insan kaynağının belirtilmesi 

beklenmektedir.   

 Firma/kurum/kuruluşun Madde 5.3’e yönelik test kabiliyetlerinin, bu kabiliyetlere 

yönelik laboratuvar, cihaz, yazılım altyapısının ve insan kaynağının belirtilmesi 

beklenmektedir.   

 Firma/kurum/kuruluş tarafından sunulan proje önerilerine yönelik yatırım ihtiyacı 

var ise tahmini maliyeti ile birlikte belirtilmesi beklenmektedir. 

6.1.6. Referanslar 

 Firma/kurum/kuruluşun Madde 5.3’e benzer kapsamda geçmişte yaptığı 

faaliyetlerinin belirtilmesi beklenmektedir. (Örneğin Yayın, patent, proje vb.)  

 Firma/kurum/kuruluşun Madde 5.3’e benzer kapsamda mevcut ve tamamlanan 

Ar-Ge projeleri/faaliyetlerinin belirtilmesi beklenmektedir.    

 Firma/kurum/kuruluşun Madde 5.3’e benzer kapsamda mevcut ürünlerinin TSK ve 

diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri envanterine girmiş olma durumunun, kullanıldığı 

platform/sistem bilgisi verilerek belirtilmesi beklenmektedir. 

 
6.2. Sektöre ilişkin bilgiler 

6.2.1. Teknolojik Gelişim Eğilimi 

Firma/kurum/kuruluş tarafından sunulan proje önerilerine yönelik Türkiye’de ve 

dünyada teknolojik gelişim eğilimlerinin belirtilmesi beklenmektedir.  

6.2.2. Pazar Durumu Ve İhracat Potansiyeli  

Firma/kurum/kuruluş tarafından sunulan proje önerilerine yönelik Türkiye’de ve 

dünyada pazar durumunun ve ihracat imkanlarının belirtilmesi beklenmektedir. 
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6.3. Proje Önerisi Bilgileri 

Proje Önerisinin hangi Teknoloji Konusu için yapıldığı ve Proje Önerisinin Adı, 

Lahika-1 Başvuru Formunun kapak sayfasında belirtilmelidir.  

6.3.1. Teknik Bilgiler 

Firma/kurum/kuruluş tarafından sunulan proje önerilerine yönelik aşağıda yer alan 

bilgilerin sunulması beklenmektedir.  

 Amaç 

 Kapsam 

 Teknik Çözüm 

 Kavramsal tasarım  

 Kritiklik 

 Proje Modeli, İş paketleri ve görev alacak firma/kurum/kuruluşlar 

 Kullanılacak teknoloji  

 Mevcut ve planlanan teknoloji hazırlık seviyesi 

 Teknik özellikler  

 Uygulama alanları  

6.3.1.1. Proje Önerisi kapsamında yerli geliştirilen veya üretilen birimler (kimyasallar, 

ajanlar, mikro/nano parçacıklar vb,) ile yurtdışından alınacak birimler 

belirtilmelidir. Bu kapsamda Ar-Ge ihtiyacı olan hususlar detaylandırılmalıdır.  

6.3.2. Takvim Bilgileri 

SAGA’ya cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, taslak takvim ve kilometre taşlarını 

içeren “Proje Uygulama Takvimi” öngörülerini sunacaktır.  

6.3.3. Maliyet Bilgileri 

Proje önerilerinin tahmini maliyet bilgisinin kırılım verilerek sunulması beklenmektedir. 
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6.3.4. Kısıtlamalar (hükümet izinleri vb.)  

SAGA’ya cevap veren firma/kurum/kuruluşlar,  

 yabancı hükümet izinlerine veya diğer kısıtlamalara tabi kalemlerin listesi  

 dünyada tek tedarikçisi olan kalemlerin listesi ve  

 fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi sunacaktır.  

 
7. LAHİKALAR 
 

Lahika-1 Başvuru Formu 

Lahika-2 Teknik Konular-Radar İz Düşürücü Malzeme  

Lahika-3 Teknik Konular-Kızılötesi İz Düşürücü Malzeme 

Lahika-4 Teknik Konuları-Akustik İz Düşürücü Malzeme 



 

T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Savunma Sanayii Başkanlığı 

 

 

 

İZ DÜŞÜRÜCÜ  

MALZEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI  

AR‐GE GENİŞ ALAN ÇAĞRISI 

(SAGA) 

 
LAHİKA‐1: BAŞVURU FORMU  

KISIM‐1 BAŞVURU YAPAN FİRMA/KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ  

Teknoloji Konusu* …………………………………………….. 

*Proje önerisinin hangi teknoloji konusunda olduğu belirtilmelidir.(Radar/Kızılötesi/Akustik İz düşürücü) 

 

Proje Önerisi: ……………..………………………….. 

 



HİZMETE ÖZEL 

Sayfa	1	/	4	
 
 

KISIM‐1
BAŞVURU YAPAN FİRMA/KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ 

a) İletişim Bilgileri 

Firma/Kurum/Kuruluş Adı:   
Adresi:   

Web Sitesi:   
İrtibat Noktasının Adı/Unvanı:   

Tel No:   
Faks No:   

E‐Posta Adresi:   
 

b) Personel Bilgileri (Üniversiteler Hariç) 

İdari Personel Sayısı:   
Mühendis Sayısı:    

İşçi Sayısı:   
Toplam Personel Sayısı:   

 

c) Organizasyon Yapısı (Üniversiteler Hariç) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HİZMETE ÖZEL 

Sayfa	2	/	4	
 
 

d) Mali Bilgiler  
Son üç yıla ait ciro bilgisi (Üniversite/Araştırma Kuruluşları hariç)

 
 
 
 
 
 
 

e) Kapasite Bilgileri  
Yerli geliştirme, üretim ve test altyapısı net ve anlaşılır olarak belirtilmeli, altyapı eksikliği 
nedeni ile yurtdışına gidilmesi gereken zorunlu haller için potansiyel ülke ve altyapılar 
açıklanmalı  ve  alternatif  olarak  bu  durumlar  için  yerli  altyapı  istenmesi  durumunda 
çözüm önerileri sunulmalıdır 
i. Firma/kurum/kuruluşun geniş alan çağrısına yönelik tasarım kabiliyetleri, bu 

kabiliyetlere yönelik laboratuvar, cihaz, yazılım altyapısı ve insan kaynağı  
 
 
 
 
 
 
 

ii. Firma/kurum/kuruluşun geniş alan çağrısına yönelik üretim kabiliyetleri, bu 
kabiliyetlere yönelik laboratuvar, cihaz, yazılım altyapısı ve insan kaynağı 

 
 
 
 
 
 
 

iii. Firma/kurum/kuruluşun geniş alan çağrısına yönelik test kabiliyetleri, bu 
kabiliyetlere yönelik laboratuvar, cihaz, yazılım altyapısı ve insan kaynağı 

 
 
 
 
 
 
 
 



HİZMETE ÖZEL 

Sayfa	3	/	4	
 
 

f) Referanslar 

i. Firma/kurum/kuruluşun geniş alan çağrısına yönelik mevcut ve tamamlanan Ar‐Ge 
projeleri   (her bir proje için 300 kelimeyi geçmeyen özet bilgi)

 

 

 

 

 

ii. Firma/kurum/kuruluşun  sunulan  proje  önerilerinin  kapsamına  yönelik  faaliyetler 
(Örneğin Yayın, patent vb.) (her biri için 200 kelimeyi geçmeyen özet bilgi) 

 

 

 

 

 

iii. Firma/kurum/kuruluşun  geniş  alan  çağrısına  yönelik mevcut  ürünlerinin  geçmişte 
TSK ve diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri envanterine girmiş olma durumu, kullanıldığı 
platform/sistem bilgisi (her bir proje için 200 kelimeyi geçmeyen özet bilgi) 
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SEKTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER 

a) Teknolojik Gelişim Eğilimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pazar Durumu ve İhracat Potansiyeli 
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T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Savunma Sanayii Başkanlığı 

 

 

 

İZ DÜŞÜRÜCÜ  

MALZEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI  

AR‐GE GENİŞ ALAN ÇAĞRISI 

(SAGA) 

 
LAHİKA‐1: BAŞVURU FORMU  

KISIM‐2 PROJE ÖNERİSİ  

Teknoloji Konusu* …………………………………………….. 

*Proje önerisinin hangi teknoloji konusunda olduğu belirtilmelidir.(Radar/Kızılötesi/Akustik İz düşürücü) 

 

Proje Önerisi: ……………..…………………………..
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KISIM‐2 PROJE ÖNERİSİ  

a) Teknik Bilgiler 

i. Konu  

 

 

ii. Amaç 

 

 

iii. Kapsam 

•  Her proje önerisi için detaylı teknik çözüm/kavramsal tasarım sunulmalıdır 

 

iv. Kritiklik 

•  Her  Proje  önerisinde  bileşen,  malzeme  seviyesinde  yerlilik  hususu  ve  yurtdışı 
bağımlılığı hususu (ticari olarak birçok farklı ülke veya firmadan satın alınabilir, tek bir ülke 
veya firmadan satın alınabilir vb şekilde belirterek) tablo olarak sunulmalıdır. 

•  Her  Proje  önerisinde  kritik  alt  bileşenler,  malzemeler  ve  teknolojiler  tablo  olarak 
belirtilmeli  ve  bu  kritik  bileşenlerin  yerli  geliştirilmesi  için  nasıl  bir  yol  izleneceği  proje 
önerisinde net ve anlaşılır olarak ifade edilmelidir. 

•  Her  Proje  önerisinde  fikri  sınai  mülkiyet  hakları  (patent  vb)  ihlaline  yol  açacak 
hususlardan  kaçınılması  gerekmektedir.  Teknoloji  seviyesinde  kritik  kısımlar  için  bu  tür 
hususlar ayrıca belirtilmelidir. 

 

v. İş Paketleri ve Görev Alacak Firma/Kurum/Kuruluşlar

•  Her  Proje  önerisinde  proje modeli  ve  kurgusu  içerisinde  ilgili  firma  veya  kurumun 
rolleri net olarak tanımlanmalıdır. Enstitü veya Üniversite tarafından verilecek önerilerde, 
sanayileşme hususu için öneriler ayrıca belirtilmelidir. 
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vi. Kullanılacak Teknoloji  

•  Her Proje önerisinde yerli olarak geliştirilmesi önerilen kısımlar net ve anlaşılır şekilde 
belirtilmeli,  bu  kısımlar  ile  hedef  ürün  veya  teknoloji  için  kısıtlar  ve  geliştirilmeye  açık 
hususlar net ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. 

 
 
 
 

vii. Mevcut ve Planlanan Teknoloji Hazırlık Seviyesi *
*Savunma Sanayii İçin Teknoloji Hazırlık Seviyesi Kılavuzu kullanılarak hazırlanacaktır. 

(https://www.ssm.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/F_20170523151923821799.pdf)

 
 
 
 
 
 

viii. Teknik Özellikler  

 
 
 
 

ix. Uygulama Alanları 
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b) TAKVİM BİLGİLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) MALİYET BİLGİLERİ  
Proje önerilerinin tahmini maliyet bilgisinin kırılım verilerek sunulması istenmektedir. 
Varsa altyapı/yatırım ihtiyacı belirtilmelidir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI  

Savunma Sanayii Başkanlığı  

 

 

 

İZ DÜŞÜRÜCÜ  

MALZEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI  

AR‐GE GENİŞ ALAN ÇAĞRISI 

(SAGA) 

 
LAHİKA‐2: TEKNİK KONULAR ‐ Radar İz Düşürücü Malzeme
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1. Giriş  

İşbu  doküman  “İz  Düşürücü  Malzeme  Geliştirilmesi  Geniş  Alan  Çağrısı”  kapsamında 

geliştirilecek  olan  Radar  İz  Düşürücü  Malzeme  Geliştirilmesi  için  gerekli  teknik  isterleri 

kapsamaktadır. 

2. Teknik Konular  

2.1. Düz  plakaya  dik  geliş  açısı  ile  1‐40  GHz  frekans  aralığında  en  az  10  dB  soğurma 

performansı sağlanacaktır. (Plaka boyutları projelendirme sırasında belirlenecektir.) 

2.2. Proje önerisinde; hedeflenen frekans aralıkları için aşağıdaki değerler sunulacaktır.  

2.2.1. Soğurma (Absorbtion) miktarı  

2.2.2. Yansıma (Reflection) miktarı 

2.2.3. Alansal yoğunluk miktarı  

2.2.4. Uygulama kalınlığı  

2.3. Geliştirilecek malzemenin uygulanması hedeflenen platform/sisteme ilişkin  

2.3.1. MIL‐STD‐810 F/G standardına göre çevresel  

2.3.2. Elektromanyetik,  

2.3.3. Mekanik,  

2.3.4. Fizikokimyasal  

2.3.5. Yıldırımdan koruma, 

isterleri  sağlaması  hedeflenmektedir.  (İlgili  testler  ve  gereksinimler  projelendirme 

sırasında netleştirilecektir.) 

2.4. Geliştirilecek  malzemenin  uygulanması  hedeflenen  platform/sisteme  ilişkin  gerekli 

olabilecek  sıcaklıklara  dayanıma  sahip  olması  ve  uygulanması  planlanan 

platform/sisteme performans kaybına neden olmaması gerekmektedir. 

2.5. Geliştirilecek malzeme aşağıdaki isterleri sağlamalıdır.  

2.5.1. Uygulanması  hedeflenen  platform/sistemin  harekat  ortamına  uygun  renkte 

olmalı, 

2.5.2. Kolay uygulanmalı,  

2.5.3. Çizilen veya hasara uğrayan yüzey boya /malzeme tamiri yapılabilmeli,  

2.6. Radar  iz  düşürücü  performans  artırılırken  IR  testi  yapılarak  belirlenecek  IR 

(MWIR/LWIR)  iz  değişimi  en  fazla  %DSB*  olacaktır.  (*DSB  projelendirme  sırasında 

belirlenecektir) 
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T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI  

Savunma Sanayii Başkanlığı  

 

 

 

İZ DÜŞÜRÜCÜ  

MALZEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI  

AR‐GE GENİŞ ALAN ÇAĞRISI 

(SAGA) 

 
LAHİKA‐3: TEKNİK KONULAR ‐ Kızılötesi İz Düşürücü Malzeme
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1. Giriş  

İşbu  doküman  “İz  Düşürücü  Malzeme  Geliştirilmesi  Geniş  Alan  Çağrısı”  kapsamında 

geliştirilecek olan Kızılötesi İz Düşürücü Malzeme Geliştirilmesi için gerekli asgari isterler 

teknik isterleri kapsamaktadır. 

2. Teknik Konular 

2.1. Proje önerisinde; hedeflenen frekans aralıkları için Orta dalga boyu (3‐5 µm) ve Uzak 

dalga boyunda ( 8‐12 µm) aşağıdaki değerler sunulacaktır.  

2.1.1. Malzemenin salınım (emissivity) miktarı  

2.1.2. Yüzeyin yansıtma miktarı 

2.1.3. Alansal yoğunluk miktarı  

2.1.4. Uygulama kalınlığı  

2.2. Geliştirilecek malzemenin uygulanması hedeflenen platform/sisteme ilişkin  

2.2.1. MIL‐STD‐810 F/G standardına göre çevresel  

2.2.2. Fiziksel,  

2.2.3. Mekanik,  

isterleri  sağlaması  hedeflenmektedir.  (İlgili  testler  projelendirme  sırasında 

netleştirilecektir.) 

2.3. Geliştirilecek  malzemenin  uygulanması  hedeflenen  platform/sisteme  ilişkin  gerekli 

olabilecek  sıcaklıklara  dayanıma  sahip  olması  ve  uygulanması  planlanan 

platform/sisteme performans kaybına neden olmaması gerekmektedir. 

2.4. Geliştirilecek malzeme aşağıdaki isterleri sağlamalıdır.  

2.4.1. Uygulanması  hedeflenen  platform/sistemin  harekat  ortamına  uygun  renkte 

olmalı, 

2.4.2. Kolay uygulanmalı,  

2.4.3. Çizilen veya hasara uğrayan yüzey boya /malzeme tamiri yapılabilmeli,  



 

 

T.C. 

CUMHURBAŞKANLIĞI  

Savunma Sanayii Başkanlığı  

 

 

 

İZ DÜŞÜRÜCÜ  

MALZEME TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI  

AR‐GE GENİŞ ALAN ÇAĞRISI 

(SAGA) 

 
LAHİKA‐4: TEKNİK KONULAR ‐ Akustik İz Düşürücü Malzeme
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1 Giriş  

İşbu  doküman  “İz  Düşürücü  Malzeme  Geliştirilmesi  Geniş  Alan  Çağrısı”  kapsamında 

geliştirilecek olan Akustik  İz Düşürücü Malzeme Geliştirilmesi  için  gerekli  asgari  isterler 

teknik isterleri kapsamaktadır.  

2 Teknik Konular 

2.1 Geliştirilecek  malzemenin  uygulanması  hedeflenen  platform/sisteme  ilişkin 

Akustik görünürlüğünü azaltılması hedeflenmektedir.   

2.2 Proje  önerisinde;  hedeflenen  frekans  aralıklarında  aşağıdaki  değerler 

sunulacaktır.  

2.2.1 Malzemenin ses sönümleme miktarı  

2.2.2 Alansal yoğunluk miktarı  

2.2.3 Uygulama kalınlığı  

2.3 Geliştirilecek malzeme aşağıdaki isterleri sağlamalıdır.  

2.3.1 Uygulanması  hedeflenen  platform/sistemin  harekat  ortamına  uygun 

renkte olmalı, 

2.3.2 Kolay uygulanmalı,  

2.3.3 Çizilen veya hasara uğrayan yüzey boya /malzeme tamiri yapılabilmeli,  

2.4 Geliştirilecek malzemenin uygulanması hedeflenen platform/sisteme ilişkin  

2.4.1 MIL‐STD‐810 F/G standardına göre çevresel  

2.4.2 Mekanik,  

isterleri  sağlaması  hedeflenmektedir.  (İlgili  testler  projelendirme  sırasında 

netleştirilecektir.) 

2.5  DSH için Pasif Akustik İz Düşürücü Proje önerisi için ayrıca hedeflenen;  

2.5.1 m2 deki hedef ağırlık  

2.5.2 Derinliğe bağlı basınç dayanım etkisi  

2.5.3 Sürtünme etkisi  

2.5.4 Çalışılması talep edilen bant ve frekans aralıkları  

2.5.5 Soğurma miktarları  

belirtilecektir.  
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