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1) YÖNETİCİ ÖZETİ
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi Başkanlığınca, 20172021 yılları Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Stratejik Raporuna girdi teşkil etmek amacıyla
Ankara’da ve İstanbul’da aynı akışta farklı katılımcı gruplarla iki çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Ankara Çalıştayı, 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da, İstanbul Çalıştayı 15 Haziran 2016
tarihlerinde yapılmış olup, iki çalışma da 9:30 – 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları olmak üzere Ankara Çalıştayına 33
kuruluştan toplam 73, İstanbul Çalıştayına ise 55 kuruluştan toplam 79 Savunma Sanayii
Sektörü uzmanı katılmıştır. Katılımcılar çalışmalara aktif olarak katılmış ve ortak akıl ile sonuçlar
elde edilmiştir.
Çalıştayların öncelikli amacı, katılımcıların Savunma Sanayii Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi ile ilgili
5 ana başlıkta görüşlerini almak olarak belirlenmiş ve katılımı sağlayan bir akış planlanmıştır.
Sözkonusu 5 ana konu başlığı;
a) 2017-2021 yıllarında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın odaklanması gereken teknoloji
konuları,
b) Türkiye’de Savunma Sanayi Arge faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak,
c) Türkiye’de Savunma Sanayiinde üniversite ve sanayi işbirliğinin verimliliğini ve etkinliğini
arttırmak,
d) 2017-2021 yılları için Türkiye’de Savunma Sanayii Ar-Ge yol haritası
e) SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin Teknoloji Yönetimince yapılacak çalışmalardaki
Teknoloji Hazırlık Seviyeleri planlaması
Sözkonusu çıktıları elde etmek için Savunma Sanayii Sektörünü önümüzdeki 10 yılda etkilemesi
beklenen öngörüler, mevcut durumda Savunma Sektörünün güçlü ve zayıf yanlarının tespiti de
çalışmanın kapsamında yer almıştır.
Çalıştaylarda planlanmış akışa birebir uyulmuş ve hedeflenen konu başlıklarında yüksek oranda
katılım ile sektör temsilcilerinin cevapları alınmıştır. Katılımcıların yapılan çalıştaydan
memnuniyet seviyesi de yüksek seviyededir.
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Ankara ve İstanbul çalıştaylarında elde edilen sonuçlarda önceliklendirilen ilk 3 saptama/görüş
aşağıda yer almaktadır.
Sonuçlar her başlık için öncelik sıralamasına göre verilmektedir.
Savunma Sanayii Sektörünü önümüzdeki 10 yılda etkileyecek öngörüler
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Geleneksel muharebelerde insan katılımının giderek azalması sonucunda insansız
sistemler,akıllı savunma ve savaş sistemleri ile insan-makine etkileşimi çoğalması

•

Hibrit tehditlerin artması - Asimetrik savaş - Sosyal medya savaşları - Siber savaş –
Anayurt/kritik savunma ihtiyacı

•

Uzay ve hipersonik havacılık alanındaki gelişmelerin getireceği yeni teknolojiler ile
uydu/uzayın savunma sektöründe yoğun kullanımı

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

Terör aktiviteleri ve siber saldırılar artacak

•

İnsansız araçlar: Sınır ve şehir içi veya iç güvenlikte insansız hava araçlarının yaygın
olarak kullanılması

•

Yapay zekalı otonom sistemler gelişecek

Mevcut durumda Türkiye’de Savunma Sanayii Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin en kuvvetli
üç özelliği:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Savunma Sanayiinin gelişmesi için güçlü devlet iradesi

•

Yeni yetişen yüksek nitelikli insan kaynağı

•

Türkiye'de Savunma Sanayiinin gelişmekte olması ve milli sistemlere ihtiyaç duyulması

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

Millileşme iradesi ve sektör firmalarının millileşmeyi destekleyici projeler üretmesi

•

Ar-Ge desteklerinin yüksek olması ve yatırımların artması ile bu alandaki farkındalığın
yüksek olması

•

Savunma Sanayine ulusal desteğin olması
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Mevcut durumda Türkiye’de Savunma Sanayii Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin en zayıf üç
özelliği:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Verilen arge destekleri ve yönetiminde kurumlararası koordinasyon eksikliği ve merkezi
olmaması

•

Karar süreçlerinin yeterince hızlı olmaması

•

Kritik teknolojilerde dışa bağımlılık

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
Bürokratik sebeplerden ötürü karar mekanizmalarının yavaş ilerlemesi
İşinin uzmanı, yetkin personel eksikliği
Ar-Ge kaynaklarının amaca uygun olmayan şekilde, koordinasyonsuz dağıtılması sorumlu
kurumların koordinasyonsuzluğu
2017-2021 Yıllarında SSM’nin Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminde odaklanması önerilen 3
teknoloji konusu (EDA Teknoloji Taksonomisinde yer alan konulardan seçilmiştir)
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Electronic Warfare and Directed Energy Technologies

•

Sensor Systems

•

Electronic, Electrical and Electromechanical Device Technology

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

Structural & Smart Materials & Structural Mechanics

•

Electronic, Electrical & Electromechanical Device Technology

•

Electronic Warfare and Directed Energy Technologies

Türkiye’de Savunma Sanayiinde argenin etkin yönetimi için uygulanması gereken 3 öneri:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Ar-Ge faaliyetlerini koordine edecek, strateji oluşturacak, gerekli teknolojik yetkinliklere
sahip, ana yüklenici rolüne soyunmayacak, çatı kurum oluşturulması (çok kurumlu,
senkronizasyon olmayan yapıdan çıkış)
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•

Ar-Ge yapacak nitelikte insan kaynağının geliştirilmesi, bu amaçla akademi-endüstri
sinerjisinin geliştirilmesi, akademik programların açılması ve inovasyon kültürünün
yaygınlaştırılması

•

Ulusal çapta teknolojik ihtiyaçlara yönelik öncelikli alanların belirlenmesi amacıyla yol
haritası hazırlanması ve uygulanması

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

SSM'nin belirli kurumları önceden tespit edilmiş konularda çalışma yapmak üzere
yönlendirmesi ve buna uygun projeler vermesi

•

Ar-Ge destekleri için istenen bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması

•

Stratejik konular üzerinde uzman kişi ve akademisyenlerle yılda en az 1-2 kere beyin
fırtınası içeren toplantılar gerçekleştirilmesi

6- Türkiye’de Savunma Sanayiinde üniversite-sanayii işbirliğinin verimliliğini ve etkinliğini
arttırmak için uygulanması gereken 4 öneri (3. Ve 4. Öneri aynı puana sahiptir):
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Kamu kurumları, sanayi, üniversite işbirliklerini arttıracak/geliştirecek mekanizmanın
kurulması-Amerikadaki

JPL,

MIT

Lincoln

Labs

gibi

araştırma

kuruluşlarının

oluşturulması/desteklenmesi
•

Akademik-Sınai eş güdüm sağlayabilecek merkezi bir otoritenin (SSM gibi) proje
teknoloji/Ar-Ge kırılımını oluşturması, üniversite ve KOBİ'ler ile paylaşımı, bunların
projelendirilerek sonuç odaklı tez çıktılı projeler şeklinde desteklenmesi

•

Sektör için belirlenen öncelikli olan tema/başlıklardaki üniversite-sanayi işbirlikli projelere
yönelik cazip teşvikler sağlanması (fon, kredi, vergi avantajı vb.)

•

Yetkinlik haritalarının belirlenmesi ve uygun eşleştirmelerin yapılacağı mekanizma
kurulması

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

Üniversitelerde Savunma Sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda çalışılması

•

Üniversitelerde bulunan yetkinliklerin (hocaların uzmanlıkları, labaratuar alt yapıları)
envanterinin tutularak ortak bir network'e girilmesi

•

Üniversitelerin sahip olduğu test-ölçüm, analiz araştırması kaynakların envanterinin
çıkarılması ve bu envanterin sektör ile portal üzerinden düzenli paylaşılması
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7- 2017-2021 yılları arasında Türkiye’de Savunma Sanayii arge yol haritasında yer alması
gereken 3 öneri:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Öncelikli alanlar ve ülke ihtiyaçlarına yönelik teknolojilerin yer aldığı, tüm paydaşların
(Sanayi, tedarik makamı, üniversiteler, kobiler, kullanıcılar vb.) katılımının sağlandığı
ortak yol haritasının hazırlanması, ve sanayiye açılması

•

Mükerrer yatırım

ve

desteklerin

oluşmasını önlemek

amacıyla

kurumlar arası

koordinasyonun hayata geçirilmesi (SSM, Tubitak, MSB, Sanayi Bakanlığı vb.)
•

Büyük çaplı landmark projelerin belirlenmesi ve bunun alt paketlerinin ekosisteme
dağıtılması, devlet tarafında da gerekli yatırımın (altyapı, Ar-Ge desteği) yapılması

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

Savunma Sanayii'nde yerlileştirme projelerine öncelik verilmesi

•

Yenilikçi malzemeler ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesiyle savunma sanayi ham
madde ihtiyacının yerlileştirilmesi

•

Siber güvenlik, insansız hava araçları, malzeme bilimi teknolojileri gibi odak alanlarının
netleştirilmesi

8- 2017-2021 yıllarında, SSM’in arge ve teknoloji yönetimine ayıracağı toplam kaynağın
teknoloji hazırlık seviyelerine göre dağılım önerisi:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
•

Deneysel/Ürün Geliştirme

: % 37,4

•

Uygulamalı Araştırma

: % 34,9

•

Temel Araştırma

: % 27,7

İstanbul Çalıştayı Sonuçları
•

Uygulamalı Araştırma

: % 48,2

•

Deneysel/Ürün Geliştirme

: % 30,4

•

Temel Araştırma

: % 21,4

Çalıştayların sonuçlarının tamamı, değerlendirilmesi ve yorumlanması ilerleyen bölümlerde yer
almaktadır.
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2) ÇALIŞTAYIN AMACI
2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da ve 15 Haziran 2016 tarihinde istanbul’da yapılan ‘Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Arge ve Teknoloji Yönetimi Strateji Çalıştayı’nın öncelikli amacı, 20172021 Yılları için hazırlanacak SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Stratejik Raporuna paydaşların
görüşlerini katabilmektir.
Bu doğrultuda çalıştayın tüm hedeflenen amaçları aşağıda belirtilmiştir:

•

SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi 2017-2021 Stratejik Planlaması için dış paydaşlardan
girdi oluşturmak

•

Dış paydaşların savunma sanayii teknoloji yönetimi konusunda bakış açılarını,
görüşlerini, ihtiyaçlarını dinlemek

•

Belirlenmiş

teknoloji

yönetimi

konularında

fikir

akışı

oluşturmak,

ortak

akılla

değerlendirmek
•

Dış paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini arttırmak
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3) ÇALIŞTAYIN YÖNTEMİ
‘Savunma Sanayii Müsteşarlığı Arge ve Teknoloji Yönetimi Strateji Çalıştayı’ nın ana amacı
yukarıda belirtildiği gibi 2017-2021 yılları için hazırlanacak SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Stratejik Raporuna paydaşların görüşlerini katabilmektir.
Bu amaca hizmet edecek şekilde her iki çalıştay da, her katılımcının aktif olarak katılacağı, her
görüşün en az iki kere katılımcıların değerlendirmesinden geçeceği ve bu sayede ‘ortak akıl’ ile
sonuçların oluşturulacağı bir formatta tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Ankara ve İstanbul’daki iki çalıştay aynı içerik ve akışa sahip olacak şekilde, farklı katılımcılar ile
biribirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda hedeflenen çıktılar aşama aşama aşağıdaki süreç dahilinde elde edilmiştir:
a) Birinci Aşama: Bireysel görüşler – Her katılımcının konu ile ilgili kendi görüşünü
oluşturması
b) İkinci Aşama: Grup kararı – Dale Carnegie Akademi’nin yapılandırılmış beyin fırtınası
aracı olan ‘Yeşil Işık – Kırmızı Işık’ yöntemiyle, kişisel görüşlerin grup içinde
değerlendirilmeden toplandığı, sonrasında tüm görüşlerin grup içinde değerlendirilerek
istenen sayıya indirildiği ve grup kararının oluştuğu çalışma.
c) Üçüncü aşama: Grup kararlarının konsolide edilmesi – Birbirine paralel çalışan 12
grubun ilgili konuda oluşturmuş olduğu grup kararlarının hiçbir eleme yapılmadan sadece
tekrarların ayıklanarak konsolide edilmesi.
d) Dördüncü aşama: Önceliklendirme – Konsolide edilmiş olan tüm kararların tüm katılımcı
grup tarafından bireysel olarak değerlendirildiği, bu sayede puanlama yöntemi ile
önceliklendirmenin yapıldığı çalışma.
Çalıştaydaki;
•

Savunma Sanayiini Etkileyecek Öngörüler,

•

Türkiye’de Savunma Sanayii Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin Güçlü Yönleri,

•

Türkiye’de Savunma Sanayii Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin Zayıf Yönleri,

•

Savunma Sanayiinde Üniversite-Sanayi İşbirliği

•

Savunma Sanayii Ar-Ge Yol Haritası

•

Savunma Sanayii Ar-Ge Etkin Yönetimi

Çalışmaları yukarıda belirtilen formatta gerçekleştirilmitir.
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Akışta yer alan bazı çalışmalarda ise her bir katılımcının bireysel görüşünün alınması
hedeflenmiş olup grup çalışması yapılmadan katılımcıların kişisel kararları ile değerlendirilmiştir.

•

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri,

•

Teknoloji Konuları,

•

SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Vizyon ve Misyona Hizmet Eden Kavramlar

Çalışmaları bu formatta gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaların hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi için farklı yöntemler ve araçlar kullanılmıştır. Bu
yöntem ve araçlar aşağıda açıklanmıştır:
Sunumlar:
Çalışmaların istenen hedefe ulaşabilmesi için katılımcılara konularla ilgili çeşitli bilgilendirme
sunumları yapılmıştır.
Aynı zamanda çalıştayın sonunda çıkan sonuçları da katılımcı grupla paylaşmak için
bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.
Kişisel Çalışmalar:
Savunma Sanayii Sektöründe farklı kademelerde tecrübesi ve uzmanlığı olan katılımcılar ile
gerçekleştirilen çalışmaların hepsinde kişisel görüşler alınmıştır. Kişisel görüşler, bazı
çalışmalarda grup çalışmalarına girdi teşkil etmiştir, bazı çalışmalarda ise direkt olarak
değerlendirmeye katılmıştır.
Grup Çalışmaları:
Çalışmada birçok aşamada grup kararı alınması istenmiştir. Grup çalışmalarına kişisel
çalışmalar girdi oluşturmuş ve oluşan grup kararları sonrasında konsolide edilerek tüm katılımcı
gruba sunulmuş ve önceliklendirme amaçlı değerlendirtilmiştir.
Online Anket Çalışması:
75 kişilik kalabalık bir katılımcı grubuyla ortak akılla karar alabilmek ve dolayısıyla farkı gruplarda
oluşan kararları birleştirerek önceliklendirebilmek için online anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Online anket çalışmasının girdileri olarak grup çalışmalarının sonuçları kullanılmış, çalışmalar
bittikçe anketlerin içeriği hazırlanmış ve hızlı bir şekilde katılımcılara açılarak anketlere katılımı
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sağlanmıştır. Online anket çalışmasına girişler yapıldıktan sonra ise, kısa bir derleme süresi
sonrasında tüm katılımcılara sonuçların sunumu gerçekleştirilmiştir.
Tek bir günlük bir çalışma için oldukça yoğun bir akışa sahip olunması nedeniyle kişiler arası ve
gruplar arası sözlü görüş alış verişi ve tartışmalar çok sınırlı tutulmuş ve zaman bu şekilde etkin
yönetilmiştir.
Bu bölümde format ve yöntem ile ilgili genel bir bilgi verilmiş olup, bir sonraki ‘Çalıştayın Akışı’
Bölümünde yapılan çalışmalar daha kapsamlı olarak açıklanmıştır.
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4- ÇALIŞTAYIN AKIŞI
Ankara ve İstanbul Çalıştayları aşağıda belirtilen akışta gerçekleştirilmiştir.
1- Açılış Konuşması
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Çalıştayı, başta Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve sonrasında
İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması ile açılmıştır.
2- Program Hakkında Bilgilendirme Sunumu
Çalıştayın amacı, kapsamı ve tüm günün akışı programın moderatörü tarafından katılımcılara
sunulmuştur.
3- Savunma Sanayii Öngörüleri

Grup çalışması fırmatında gerçekleştirilen çalışmada, her grup önümüzdeki 10 yılda savunma
sanayii sektörünü en çok etkileyeceğini düşündüğü üçer öngörüyü belirlemiştir.
Çalışmada grupların belirlemiş olduğu öngörüler moderatör ekip tarafından konsolide edilmiştir.
4- Savunma Sanayii Mevcut Durum Değerlendirilmesi
Grup çalışması formatında gerçekleştirilen çalışmada her grup, Türkiye’deki Savunma Sanayii
ArGe ve Teknoloji Yönetiminin en öne çıkan üçer güçlü ve üçer zayıf yönünü belirlemiştir.
Çalışmada grupların belirlemiş olduğu güçlü ve zayıf yönler moderatör ekip tarafından konsolide
edilmiştir.
5- Savunma Sanayii Öngörülerinin Önceliklendirilmesi
Grupların oluşturmuş olduğu ve moderatör ekip tarafından konsolide edilmiş olan Savunma
Sanayiini etkileyecek öngörüler, online yapılan bir anket vasıtasıyla bireysel bir çalışma
formatında önceliklendirilmiştir.
Herbir katılımcı konsolide edilmiş öngörü listesinden sektörü en çok etkileyeceğini düşündüğü 5
öngörüyü puanlamıştır. Bu sayede öngörü listesi tüm katılımcı grubun değerlendirmesine tabi
tutularak önceliklendirilmiştir.
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6- Savunma Sanayii Mevcut Durum Değerlendirmesinin Önceliklendirilmesi

Katılımcıların grup çalışması formatında belirledikleri ve sonrasında konsolide edilen, Türkiye’de
savunma sanayii arge ve teknoloji yönetiminin mevcut durumunu gösteren güçlü ve zayıf yönler,
online bir anket vasıtasıyla bireysel bir çalışma formatında önceliklendirilmiştir.
Her bir katılımcı ayrı ayrı konsolide edilmiş güçlü ve zayıf yönlerden beşer tanesini puanlamıştır.
Bu sayede mevcut durumu gösteren güçlü ve zayıf yönler tüm katılımcı grubun
değerlendirimesine tabi tutularak önceliklendirilmiştir.
7- Savunma Sanayii Öngörü Çalışması ve Mevcut Durum Değerlendirme Çalışmalarının
Sunumu
Online anket aracılığıyla tüm katılımcı grup tarafından önceliklendirilmiş olan savunma sanayiini
etkileyecek öngörüler ve Türkiye’de savunma sanayiinin mevcut durumunu gösteren güçlü ve
zayıf yönler, Dr. Çağlayan Bodur tarafından tüm katılımıcı gruba sunulmuştur.
Öngörüler ve mevcut durum analizi çalışması sonuçları, bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalar
için önemli bir girdi oluşturmuştur.
8- 5 Çalışma Konusunda (ArGe Yönetimi, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge Yol Haritası,
Teknoloji Konuları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi) Mevcut Durum Sunumu
Çalıştayın ana amacını oluşturan 5 çalışma konusundaki 2012 – 2016 stratejik dönemini
kapsayan mevcut durum, Sayın Deniz Demirci ve Sayın Gazi Çağrı Yılmaz tarafından tüm
katılımcılara sunulmuştur.
9- ArGe Yönetimi, Üniversite-Sanayi İşbirliği, ArGe Yol Haritası Geliştirme Çalışması
Dale Carnegie Yeşil Işık-Kırmızı Işık Yapılandırılmış Düşünme Tekniği ile, kişilerin 3 konu için ayrı
ayrı bireysel fikirlerini oluşturmaları, tüm bireysel fikirlerin grup içinde konsolide edilmesi ve
grup tarafından tüm fikirler içinden her konuda üçer fikir önerisi oluşturulması sağlanmıştır.
Grupların her konuda oluşturduğu üçer fikir konu bazında konsolide edilmiştir.
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10- ArGe Yönetimi, Üniversite-Sanayi İşbirliği, ArGe Yol Haritası Önceliklendirme Çalışması
Önceki çalışmada konu bazında konsolide edilmiş fikirler, online bir anket vasıtasıyla tüm
katılımıcların kişisel değerlendirmesi ile önceliklendirilmiştir. Her katılımıcı konu bazında beşer
tane fikri puanlamıştır. Bu sayede 3 konu ayrı ayrı tüm katılımcı grup tarafından değerlendirlmiş
ve önceliklendirilmiştir.
11- Odaklanılacak Teknoloji Konuları Çalışması
Bu çalışmada, katılımcılar, SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin 2017-2021 yıllarında
odaklanmasını önerdikleri teknoloji konularını belirlemişlerdir. Bu çerçevede EDA Teknoloji
Taksonomisinde yer alan 32 teknoloji konusu katılımcılara sunulmuş ve her katılımcı online
anket aracılığıyla odaklanılması gereken 5 teknoloji konusunu puanlamışlardır.
12- SSM Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Değerlendirmesi
Çalıştayda, katılımcı gruba, ‘2017-2021 yıllarında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, arge ve
teknoloji yönetimine ayıracağı toplam kaynağı teknoloji hazırlık seviyelerine nasıl dağıtmalıdır?’
sorusu sorularak toplam kaynağın temel araştırma – uygulamalı araştırma – deney/ürün
geliştirme seviyelerine yüzdesel olarak dağıtılması istenmiştir. Sözkonusu çalışma bireysel bir
çalışma formatında online anket aracılığıyla geliştirilmiştir.
Aynı zamanda, her katılımcıdan kendi tercihlerinin nedenlerini de açıklamaları talep edilmiştir.
13- SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Vizyon ve Misyonuna Hizmet Edecek Kelimeler Çalışması
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 2017-2021
dönem vizyonu ve misyonuna girdi teşkil etmesi amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada
katılımcılara online anket aracılığıyla ‘SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin 2017-2021 yılları
arasında tüm çalışmaları başarıyla tamamlaması ve beklenenin çok üzerinde bir performans
gerçekleştirmesi durumunda 2021 yılında ulaşacağı noktayı resmetmek için hangi kelimeyi
kullanırsınız?’ sorusu sorulmuş ve her katılımcı bireysel olarak görüşlerini bildirmiştir.
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14- Çalışma Sonuçlarının Sunumu
Çalıştayda yukarıda belirtilen tüm çalışmaların sonuçları katılımcı gruba Dr. Çağlayan Bodur
tarafından sunulmuştur.
15- Kapanış Konuşması
Çalıştayda

yapılan

çalışmaların

sonuçlarının

değerlendirmesi

ve

kapanış

konuşması

gerçekleştirilmiş ve çalıştay tamamlanmıştır.
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5) ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI
Ankara ve İstanbul Çalıştaylarında yapılan çalışmaların çıktıları/sonuçları aşağıda
bilgilerinize sunulmuştur. Her çalışmaya kaç kişinin katılmış olduğu sonuçların yer
aldığı tabloların altında belirtilmiştir.
İki çalışmanın sonuçlarının karşılaştırılması, değerlendirilmesi ve yorumlanması
devam eden bölümlerde yer almaktadır.
5-A)

SAVUNMA

SANAYİİNİ

ÖNÜMÜZDEKİ

10

YILDA

ETKİLEYECEK

ÖNGÖRÜLER
İlk aşamada grup çalışması, ikinci aşamada ise konsolide edilen grup kararlarının
bireysel önceliklendirilmesi olmak üzere iki aşamalı çalışma sonucunda, savunma
Sanayiini önümüzdeki 10 yılda etkileyecek öngörüler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Ankara Çalıştayı Sonuçları

Ortalama
Puan

Değ.
Sayısı

Topla
m
Puan

3,73

45

168

3,76

41

154

Uzay ve hipersonik havacılık alanındaki gelişmelerin getireceği
yeni teknolojiler ile uydu/uzayın savunma sektöründe yoğun
kullanımı

3,20

41

131

Teknolojik öngörüler-İnsansız ve akıllı /otonom sistemler /
platformlar-Akıllı mühimmatlar, amaca yönelik ve etkinliği
artırılmış mühimmatlar, akıllı silah sistemleri ve atış kontrol
sistemleri-Siber güvenlik -Kimyasal ve biyolojik ajanların tehdi

3,38

37

125

Yeni nesil malzeme teknolojilerinin gelişmesi-Bio teknolojisi-3D
printing-İleri malzeme teknolojileri-Nano teknoloji-Yıkıcı
teknolojiler

2,50

38

95

Bilişim teknolojileri altında ele alınan yapay zeka, Büyük veri (Big
Data), siber güvenlik, otonomi (insansız sistemler), nesnelerin
interneti, endüstri 4.0 alanlarındaki gelişmeler

2,74

34

93

ÖNGÖRÜLER - Ankara
Geleneksel muharebelerde insan katılımının giderek azalması
sonucunda insansız sistemler,akıllı savunma ve savaş sistemleri
ile insan-makine etkileşimi çoğalması
Hibrit tehditlerin artması-Asimetrik savaş-Sosyal medya
savaşları-Siber savaş-Anayurt/kritik savunma ihtiyacı
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ÖNGÖRÜLER – Ankara - Devam
Toplu göçlerin artarak devam etmesi sonucunda sınırların
korunmasının ve iç güvenliği sağlamanın zorlaşması
Kalifiye insan kaynağına olan ihtiyacın artacak olması
Temel bilimlere yatırım miktarı-Malzame, metalurji, kimyaBalistik fiziği-Alternatif enerji kaynakları-Multidisiplener
çalışmaların teşvik edilmesi
Üniversite -sanayi işbirliği, tasarım alt yüklenici geliştirilmesi ve
çoğaltılması gibi Ekosistemin Geliştirilmesi-Fikri ve sinai mülkiyet
hakları, patentlenebilir ürün-Tasarım alt yüklenici ekosistemin
geliştirilmesi
Teknolojinin ve tehditlerin hızla değişimine adaptasyon
zorunluğuna karşın savunma sanayii bütçesinin daralması
Yeni ihtiyaçları destekleyen yeni malzeme ve enerji
kaynakalarına ve haberleşme sistemlerine olan ihtiyacın artması
Teknolojilerin çift kullanımı (dual use technology)
Ar-Ge ve teknoloji alanında dünyada yaşanacak yoğun rekabet
Savunma sanayindeki modellerin teknolojilerin diğer alanlarda
da kullanılması
Bölgedeki politik dengelerin değişimi nedeni ile ihracat
potansiyelinin artması
Ar-Ge teşviklerinin etkisinin savunma sanayiinde görülmesi

Ortalama
Puan

Değ.
Sayısı

Toplam
Puan

3,11

18

56

2,30

20

46

2,44

18

44

2,67

15

40

2,53

15

38

2,21

14

31

3,22
2,60

9
10

29
26

2,57

7

18

2,29

7

16

2,50

6

15

Değerlendirmeye 75 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları
Ort. Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Terör aktiviteleri ve siber saldırılar artacak

4,13

30

124

İnsansız araçlar: Sınır ve şehir içi veya iç güvenlikte insansız hava
araçlarının yaygın olarak kullanılması

3,44

25

86

Yapay zekalı otonom sistemler gelişecek

3,19

26

83

Enerji ve suya bağımlılık artacak
Doğal kaynaklarda azalma ve küresel ısınma

3,67

12

44

3,08

13

40

Kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyo aktif saldırılar artacak

3,00
2,92

12
12

36
35

2,31

13

30

2,90

10

29

2,00

14

28

2,75

8

22

3,14
2,63

7
8

22
21

4,20

5

21

2,33

9

21

Uydu, uzay, havacılık ve deniz hakimiyeti yetkinliği artacak
Küçük uyduların yaygınlaşması ve uzaya erişimin kolaylaşması

2,43

7

17

2,14

7

15

Giyilebilir teknolojilerin daha fazla kullanılması

2,14
2,80

7
5

15
14

1,75

8

14

2,40
2,67

5
3

12
8

İnsan hayatı önem kazanacak
Lojistik gelişecek

3,50

2

7

4,00

1

4

Kullanılan teknolojilerin güvenlik açıklarının çıkması

2,00
0,00

1
0

2
0

ÖNGÖRÜLER - İstanbul

Bilgi güvenliği problemi artacak
Hafif ve kompozit malzemelerin ileride önemi artacaktır
Uzay alanı genişleme; kaynakların uzay alanında araştırılması,
mücadelenin uzay alanında devam etmesi, Yerleşim alanlarının
uzay alanına genişlemesi
Verilerin toplanması, depolanması, güvenliği, analiz edilmesi
konusunda teknoloji geliştirilmesi konusunda teknolojiler ve
uygulamalar gelişecek
Uzay ve lazer teknolojilerinin önemi artacaktır
Stratejik bilgiye ihtiyaç artacak
İslamfobia / Din savaşları (3.Dünya savaşı)
Ülkeler hareket etmeden başka ülkeleri tehdit edecek teknolojilere
yönelecek
Malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi için inovatif çalışmalar
yapılacak

Yenilikçi üretim teknikleri (Katmanlı imalat) gelişecek
Enerji kaynakları değişecek
Oluşabilecek iklim değişiklikleri nedeni ile küresel göçler olacak
ABD ve EU dağılması. Çin ve Hindistanın yükselişi

Deniz, hava ve kara'dan gelebilecek tehditler artacaktır.
Değerlendirmeye 50 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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5-B)

MEVCUT

DURUMDA

TÜRKİYE’DE

SAVUNMA

SANAYİİ

AR-GE

VE

TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ
İlk aşamada grup çalışması, ikinci aşamada ise konsolide edilen grup kararlarının
bireysel önceliklendirilmesi olmak üzere iki aşamalı çalışma sonucunda, Türkiye’de
savunma sanayii arge ve teknoloji yönetiminin güçlü yönleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
GÜÇLÜ YÖNLER - Ankara
Savunma Sanayiinin gelişmesi için güçlü devlet iradesi
Yeni yetişen yüksek nitelikli insan kaynağı
Türkiye'de savunma sanayiinin gelişmekte olması ve milli
sistemlere ihtiyaç duyulması
Savunma Sanayi güçlendirme fonu ve diğer devlet teşviklerinin
olması
Yerlilik oranının arttırılma çabaları
Devlet iradesinin ve teşviklerin varlığı ve sürdürülebilir olması
Ar-Ge ve teknolojiye yönelik yapılan yatırımlardaki artış eğilimi
Yerleştirme oranının artırılması amacıyla offset uygulamaların
firmalara direk yönlendirme ile hayata geçirilmesi
SSM'nin varlığı ve Ar-Ge'ye verdiği önem
Son yıllarda Ar-Ge'ye verilen önem ve bütçe
Savunma sanayini destekleyen devlet politikaları
Mali yapısı güçlü ve sürdürülebilir nitelikte ana yüklenici firmaların
varlığı
Motive işgücü ve şirketler
Güçlü kobi potansiyeli
Stratejik planının olması
Beklentileri yüksek ve teknolojisi gelişmiş bir ordumuz olması
Tubitak ve savunma sanayiinde SSM koordinasyonun varlığı
Kararlılık (sektörde istikrar, projeler)
Jeopolitik konumu sebebi ile ihtiyaçların tanımlanabilir ve yoğun
olması
Dinamik, ürün geliştirme
Ar-Ge vizyonumuzun esnek ve yaratıcı olması
Sistem, platform Ar-Ge desteği
Savunma sanayiide mevcut Ar-Ge heyecanı
Değerlendirmeye 75 kişi katılmıştır.

Ort.
Puan
3,55
3,25

Değ.
Sayısı
33
32

Top.
Puan
117
104

3,56

27

96

3,09

23

71

2,22
3,37
2,86

32
19
22

71
64
63

3,44

18

62

3,05
3,22
2,76

20
18
21

61
58
58

2,89

19

55

2,79
2,93
3,88
2,50
2,43
2,43

19
15
8
8
7
7

53
44
31
20
17
17

1,89

9

17

2,50
2,40
2,40
3,50

6
5
5
2

15
12
12
7

Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları

GÜÇLÜ YÖNLER - İstanbul

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Millileşme iradesi ve sektör firmalarının millileşmeyi destekleyici
projeler üretmesi

3,86

37

143

Ar-Ge desteklerinin yüksek olması ve yatırımların artması ile bu
alandaki farkındalığın yüksek olması
Savunma Sanayine ulusal desteğin olması

3,24

25

81

2,64

22

58

Siyasi iradenin SSM'nin geliştirilmesine verdiği destek ve
geliştirilmesine yönelik yapılan yatırımlar
Genç insan kaynağının fazla olması
SSM'nin son dönemde kritik teknolojilerin geliştirilmesine destek
olması

3,48

21

73

3,19

16

51

2,94

16

47

Mevcut hedeflerin büyük tutulması (örn. milli muharebe uçak
projesi (TFX), TF 2000, milli uydu projesi)

3,00

14

42

Savunma Sanayi offset uygulaması

3,43

14

48

Savunma Sanayini organize edebilecek güçlü firmaların varlığı
Girişimcilik, heyecan, istek ve farkındalık

2,67

12

32

2,42

12

29

Güçlü TSK'nın olması

1,82
2,33

11
9

20
21

2,50

8

20

3,67
2,67

6
6

22
16

TSK'dan etkin geri bildirimler alınıyor olması
Tanımlı teknolojilerin / mevcut stratejilerin uygulanması
noktasındaki başarılar

1,50

6

9

2,60

5

13

Yerli sanayi katkı oranının yüksekliği

1,80

5

9

Bölgesel kümelenme çalışmaları ile yan sanayinin organize
olarak atılım içine girmesi

3,20

5

16

Ürünleri pazarlayacak iç ve dış pazarın olması
Türkiye'nin bölgesel bir güç olması
SSM'nin Stratejik planlama çalışması yapmış olması
Devlet teşviklerinin fazla olması

Değerlendirmeye 50 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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5-C)

MEVCUT

DURUMDA

TÜRKİYE’DE

SAVUNMA

SANAYİİ

AR-GE

VE

TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN ZAYIF YÖNLERİ
İlk aşamada grup çalışması, ikinci aşamada ise konsolide edilen grup kararlarının
bireysel önceliklendirilmesi olmak üzere iki aşamalı çalışma sonucunda, Türkiye’de
savunma sanayii arge ve teknoloji yönetiminin zayıf yönleri gibi belirlenmiştir:
Ankara Çalıştayı Sonuçları
ZAYIF YÖNLER - Ankara
Verilen Ar-Ge destekleri ve yönetimininde kurumlarararsı
koordinasyon eksiği ve merkezi olmaması
Karar süreçlerinin yeterince hızlı olmaması
Kritik teknolojilerde dışa bağımlılık
Gereksinim yönetimindeki sıkıntılar, stratejik odaklanmanın
olmaması
Teknoloji geliştirme sistematiğinin eksik ve Ar-Ge kültürü haline
gelmemiş olması
Yeterli teknolojik derinlik ve altyapı olmaması
Nitelikli insan gücünün azlığı
Teknoloji yönetimi projelerin ürün geliştirme mevzuatı ile tedariği
KOBİ'lerin Ar-Ge çalışmalarına yeterince dahil edilmemesi
Özel uzmanlık alanlarında derinleşmemek
Ar-Ge projelerinin ürüne dönüşme mekanizmasındaki zaafiyet
Ar-Ge çalışmalarında üniversite, sanayi işbirliğinin yeterli
olmaması
Ar-Ge ve teknoloji yönetiminin öneminin anlaşılmaması
Teknoloji yol haritalarının bütünsel resmi yansıtacak detay ve
derinlikte olmaması
Savunma sanayi ve sivil sektörde geliştirilen teknolojilerin kendi
içlerinde birbirine aktarımının olmaması (çift kullanımlı)
Nitelikli alt sistem üreticilerinin eksikliği
Teknoloji geliştirme projelerinin yeterince çok kurgulanmaması
Sanayi-üniversite işbirliği projelerinde ticari ürüne dönüşme
oranının düşük olması
Sınırlı bütçe
Sistem projeleri ve alt sistem projelerinin paralel Ar-Ge olarak
desteklenmemesi
Savunma Sanayi ürünleri için malzeme ve komponent
üretilmemesi
Değerlendirmeye 75 kişi katılmıştır.

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

3,68

40

147

3,26
3,80

31
25

101
95

3,71

24

89

3,20

25

80

2,75
3,25
2,86
2,32
3,27
2,13

24
20
21
22
15
23

66
65
60
51
49
49

3,20

15

48

2,47

15

37

3,36

11

37

3,27

11

36

2,73
1,93

11
14

30
27

2,00

11

22

2,00

10

20

2,17

6

13

3,00

1

3

Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları
Ort. Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

4,22

36

152

İşinin uzmanı, yetkin personel eksikliği
Ar-Ge kaynaklarının amaca uygun olmayan şekilde,
koordinasyonsuz dağıtılması sorumlu kurumların
koordinasyonsuzluğu

2,77

26

72

3,47

15

52

Üniversitelerdeki Savunma Sanayine yönelik çalışmaların, bilimsel
araştırmaların kısıtlı olması, yeterli bilgi ve birikimin olmaması

2,67

18

48

Kurumda test, analiz ve sertifikasyon hizmet yetersizliği

3,36

14

47

Ar-Ge proje çıktılarının bir yol haritası dahilinde ürünleşmemesi
Malzeme teknolojilerine yönelik çalışmaların azlığı
Firmaların Ar-Ge ve teknoloji de sürdürülebilirlik konusundaki
problemleri
Genç nüfusun Ag-Ge'nin ihtiyaç duyduğu eğitim seviyesine
ulaştırılmaması

3,13

15

47

3,30

10

33

2,73

11

30

3,00

10

30

Temel teknolojiler konusunda yeterli çalışmaların olmaması

2,50
2,08

12
13

30
27

Kümelenme ve rekabet dışı çalışabilme gücü ve ortak çalışma
becerisinin sınırlı olması

2,75

8

22

Sektördeki paydaşların paylaşıma açık olmaması ve bir ekosistem
geliştirilememesi
Sektörde tekelcilik, vakıf şirketlerinin ve üniversitelerin sektörü
domine etmesi

3,50

6

21

3,50

6

21

Ar-Ge ve teknoloji yönetiminde devlet politikasının olmaması
Ar-Ge ve Teknoloji kültürünün ve stratejisinin gelişme ihtiyacının
olması

2,57

7

18

2,29

7

16

İnsan kaynağı desteği / beyin göçü
Savunma Sanayine yeni girmeye çalışan firmaların sektörde yer
bulamaması

3,20

5

16

1,88

8

15

Modernizasyon problemi, ilgili birimler ile yeterli koordinasyon
eksikliği. SSM ve MSB olarak çift başlı bir Ar-Ge olması
Stratejik planların tüm paydaşlara eş olarak yansıtılmaması

2,50

6

15

3,00

4

12

Sertifikasyonda dışa bağımlılık

2,00
2,25

6
4

12
9

1,67

3

5

ZAYIF YÖNLER - İstanbul
Bürokratik sebeplerden ötürü karar mekanizmalarının yavaş
ilerlemesi

Savunma Sanayi, kobi ve üniversitelerin işbirliğinin yeterli olmaması

Ar-Ge ve yenilikçilik merakının az olması
Savunma Sanayinde geliştirilen teknolojilerin sivilleştirilememesi
Değerlendirmeye 50 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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5-D) SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE ODAKLANILMASI ÖNERİLEN
TEKNOLOJİ KONULARI VE NEDENLERİ

SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin 2017-2021 yıllarında odaklanması talep edilen konularda
katılımıcların görüşlerinin alınması amacıyla EDA Teknoloji Taksonomisinde yer alan 32 teknoloji
konusu katılımcılara sunulmuş ve her katılımcı online anket aracılığıyla belirlediği 5 teknoloji
konusunu puanlamışlardır.
Ankara Çalıştayı Sonuçları
No

Teknoloji Konuları - Ankara

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

1

Electronic Warfare and Directed Energy Technologies

3,52

23

81

2

3,30

23

76

3,30

20

66

4

Sensor Systems
Electronic, Electrical & Electromechanical Device
Technology
Structural & Smart Materials & Structural Mechanics

2,91

22

64

5

Design Technologies for Platforms and Weapons

3,17

18

57

6

Integrated Platforms

4,08

13

53

7

Guidance and Control systems for Weapons and Platforms

3,64

14

51

8

Propulsion and Powerplants

2,72

18

49

9

Photonic/Optical Materials & Device Technology

3,42

12

41

10

Computing Technologies & Mathematical Techniques

2,86

14

40

11

Chemical, Biological & Medical Materials

3,33

12

40

12

Information and Signal Processing Technology

2,60

15

39

13

Communications and CIS-related Technologies

2,69

13

35

14

Energetic Materials and Plasma Technology

3,30

10

33

15

Electronic Materials Technology

3,00

10

30

16

Human Sciences

3,11

9

28

17

Integrated Systems Technology

2,25

12

27

18

Weapons

2,00

13

26

19

Manufacturing Processes/Design Tools/Techniques

3,50

6

21

20

Battlespace Information

3,00

6

18

21

Defence Analysis

2,57

7

18

22

Simulators, Trainers and Synthetic Environments

3,00

5

15

23

Signature Related Materials
Mechanical, Thermal & Fluid-Related Technologies &
Devices
Personnel Protection Systems

1,86

7

13

2,40

5

12

1,80

5

9

3

24
25

24

No

Teknoloji Konuları – Ankara - Devam

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

26

Lethality & Platform Protection

2,67

3

8

27

Operating Environment Technology

1,67

3

5

28

Installations and Facilities

3,00

1

3

29

Signature Control and Signature Reduction

2,00

1

2

30

Equipped Personnel

0,00

0

0

31

Miscellaneous Defence Functions and Policy Support

0,00

0

0

32

Business Process

0,00

0

0
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Structural & Smart Materials & Structural Mechanics
Electronic, Electrical & Electromechanical Device Technology

3,36

22

3,79

14

74
53

Electronic Warfare and Directed Energy Technologies

3,27
2,58

15
19

49
49
49

No

Teknoloji Konuları - İstanbul

1
2
3
4

Manufacturing Processes/Design Tools/Techniques

5
6

Chemical, Biological & Medical Materials
Sensor Systems

3,77

13

2,33

21

7

Information and Signal Processing Technology

8
9

Electronic Materials Technology
Guidance and Control systems for Weapons and Platforms

3,14
3,31

14
13

4,00

10

10

Propulsion and Powerplants
Simulators, Trainers and Synthetic Environments

9
12

33

11

3,67
2,42
3,38

8

3,25
2,50

8
10

27
26

10

12
13

Computing Technologies & Mathematical Techniques
Design Technologies for Platforms and Weapons

14

Integrated Systems Technology

49

44
43
40
29

25

15
16

Weapons
Communications and CIS-related Technologies

2,40
2,75

8

17

Mechanical, Thermal & Fluid-Related Technologies & Devices

18

Equipped Personnel
Photonic/Optical Materials & Device Technology

3,00
2,29

7
7

4,00

3

3,00
2,00

4
5

12
10
9

19
20

Integrated Platforms

24
22
21
16
12

21

Personnel Protection Systems

22
23

Human Sciences
Energetic Materials and Plasma Technology

3,33

3

3,00

3

24

Defence Analysis

25

Business Process
Signature Control and Signature Reduction

2,67
2,50

3
2

2,00

2

2,00
2,00

1
1

2

1

1
1

26
27
28

Signature Related Materials
Miscellaneous Defence Functions and Policy Support

29
30

Lethality & Platform Protection
Installations and Facilities

1,00
1,00

1

31

Battlespace Information

32

Operating Environment Technology

1,00
0,00

1
0

10

8
5
4
2

1
0
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Teknoloji Konudu Tercih Nedenleri
Aynı çalışmada, katılımcıların teknoloji konularındaki tercihlerinin nedenlerinin
açıklanması talep edilmiştir. Katılımcıların görüşleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Ankara Çalıştayı Sonuçları

İlgili Teknoloji Konusunu Tercih Nedeni - Ankara
Ülkemizin gelmiş olduğu noktada iki hususun ön plana çıkması nedeniyle; 1- Durum bilgisi ve
(zamanında ve doğru/hassas) bilgi tabanlı savaşın ön plana çıkması 2- Birçok platformda
güç/motor sistemlerinin yüksek bağımlılığa yol açması
Geleceğin harp platformlarında elektronik güdüm sistemlerinin yaygın kullanılacağını
düşünüyorum. Ayrıca otonom ve robotik sistemlerde elektromekanik alt sistemler ağırlık
kazanacaktır.
Temel bilimlere agirlik verilmesi amaciyla
Geleceğin bu yönde olacağını düşündüğüm için
Hava Harekatı kabiliyetinin artması
Entegre sistemlerin sivil ve güvenlik amaçlı da kullanılması mümkün olabilecektir.
Entegre sistemlerin önümüzdeki yıllarda en önemli ihtiyaç olacağını düşünüyorum
Insansiz sistemler ve veri akisinda lider ulkeler gelecegin savas alanina hukmedecek
IoT teknolojisindeki gelecekte gelişmeler dikkate alındığında ve elektronik malzeme
konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için söz konusu teknolojilerin savunma sanayi için
önemli olacağını düşünüyorum.
Savunma için kullanılan platformlarında çoğunluğu sensörleri varlığı ile bir anlam
kazanmaktadır. Hatta bazen sadece bu sensörleri taşımak için platformlar tasarlanmaktadir.
Savunma sanay8nde önümüzdeki yıllarda malzeme ve sensör teknolojilerinde iyi olan ülkeler
öne çıkacaktır.
gelecek 10 yıla baktığımızda endüstri 4.0 konseptini içine alan EH, sensör teknolojileri,
nesnelerin interneti kapsamında birbirleriyle haberleşen akıllı ve otonom sistemlerin savunma
sektöründe ön planda olacağı gözükmektedir.
Firmaların ve üniversitelerin hazır oldukları ve sonuçlarının TSK nın ihtiyacı olan cihaz ve
sistemlerde kullanılabilir olması
hedefe ulaşmak için
Milli savunma sanayi ve malzeme teknolojilerinin önemine binaen
TSK nın yeterli alt yapıya sahip olmadığı alanlar göz önünde bulunduruldu
Motor birinci öncelik, platform geliştirme ve yönlendirilmiş enerji ikinci sırada geliyor
Yakın dönemde elektro optik sistemlerin, algılayıcılara yönelik ve silah teknolojilerinin
ihtiyacımızda öncelikli olacağı değerlendirşlmiştir
Malzeme teknolojileri alanı savunma projelerinden ihtiyaç duyulan en kritik ihtiyaçtır ve bu
konuda dışa bağımlılığımızın azaltılması gerekmektedir.
Ülke konumu itibari ile yakın dönemde karşılaşılabilecek operasyonel ortam ve ihtiyaçlar
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insanlı ve insansız muharip uçak ve silah sistemlerinin gelecekte önemli bir rol oyanayacağını
düşünüyorum. belirttiğim teknolojilerin bu sistemlerin geliştirilmesi için önemli olduğunu
değerlendiriyorum.
yurtdışında son dönemde yükselen teknolojiler genelde bu alanlarda olduğun için tercih ettim
Teknolojik üstünlükk sağlarız
Mevcut ve Gelecek zaman şartlarına uyum sağlayabilmek için.
Teknoloji gelişiminde ihtiyaçların doğru tanımlanabilmedi için geliştirme çalışmalarının
yukarıdan aşağıya yürütülmesi gerektiğine inanıyorum
Gelecekte ortaya çıkacak ürünlerin yukarıda seçtiğim teknolojileri içereceğini düşünüyorum.
İnsansız savunma ve savaş sistemleri geleceği şekillendirecek
Temel ihtiyaç olarak gördüğüm için bu konuları tercih ettim.
Odaklanması gereken stratejik konuların bunlar olduğunu düşünüyorum
Otonom sistemler ve yenilikçi malzemelerin çığır açma potansiyeli yüksek.
Otonom, tasarimi üstün, milli sevk sistemi ve ustun silahı olan platformlar.
Platformlar, bütünleştirilmiş sistemler ve bilgi teknolojilerinin daha da öenmli olacağı
kanısındayım.
Öncelikli stratejik alanlar silah sistemleri ve güç sistemleri olarak öne çıkmaktadır. TSK
ihtiyaçları gözönünde bulundurularak dışa bağımlılığın fazla olduğu konulara öncelik
verilmelidir. Ek olarak lazer teknolojileri birçok farklı alandaki kullanımları ile öne
cikmaktadirlar
Akıllı otonom sistemler önem kazanacaktır ayrıca siber ve biyo güvenlik ön plana çıkacaktır
Elektronik ve optik sistemlerin alt malzemelerinin dışa bağımlı olması büyük zafiyetir. Bu
eksiklik giderilmelidir. Savunma sahasında muhabere olmadan başarı sağlanamaz. Bu
nedenle haberleşme ve sinyal işlemeye önem verilmelidir. Enerji ile ilgili araştırmalar ise
desteklenmelidir.
Dünya genelinde güncel AR-GE trendleri göz önüne alınarak tercih yapıldı.
Tecrübelerim doğrultusunda yukarıda belirtmiş olduğum alanların öncelikli olduğunu
düşünüyorum.
Bu konularda avantajli olunacagini dusunuyorum
Teknoloji ye yön veren çalışmalar ana platform ve ileri hedefler ile yönlendirilebilir
Entegre sistemler bir önceki öngörü araştırmasında birinci sırada çıkan, savaşta insa
faktörünün azalıp, otomatik operasyon yapan sistemlerin artışı öngörüsü ile paralel bir
gelişme stratejisidir. Diğer seçimler de bununla ilişkili alt teknoloji alanlarıdır.
Elektrik ve elektronik bilimininin olmadığı hiç bir alet cihaz materyal olmadığı için birinci
öncelik ona verilmiştir. Devamında insan sağlığı ve yaşam göngüsü düiünülerek biyolojik ve
kimyasal materyaller düşünülmüştür.
Plasma siber ve 3d printer ile malzeme basımı önemli
Gelisen ICT alanında haberleşme başta olmak üzere yerli ve milli ürün geliştirilmesi önem arz
etmektedir. yakın gelecekte IoT uygulamaları kapsamında ciddi oranda haberlesebilen
sensör ihtiyacı olacaktır.
EH yetenekleri vuruş gücünden sonraki en önemli çarpan olacaktır. Ayrıca istihbaratı
destekleyen küçük ve çok küçük sensörler ve o veriyi işlemek de çok değerli olacaktır.
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Önceliklerin platform, silah ve sensör teknolojileri olması TSK ihtiyaçlarının karşılanması
açısından gereklidir.
Savunma sistemlerinin basinda silah platform ve kontrol sistemleri altyapilari gelir,ilgili
urunlerin ortaya konulmasi icinde onlari destrkleyen diger altyapilarin gelismesi gerekir
Öncelik
En fazla katkı sağlayacaklarını düşünüyorum
Gelecek 20 yıl için çevre tehditleri
İtki sistemleri ve silah sistemleri; bunların altyapısını sağlayacak malzeme ve proses konuları
kritiktir
Teknolojinin ilerleme hızında ancak bilişim teknolojilerine öncelik vererek yetişebiliriz.
Malzeme bilimi konusunda çok geç kaldık zaten.
Temel teknoloji alanları olduğundan
Bahsi geçen teknolojilerin tümü önemli.
Asimetrik tehdidin artarak devam edecek olması, havacılık ve uzay kabiliyetlerinin
geliştirilmeye muhtaç olması, istenmeyen zaiyatlarin azaltılması
Fark oluşturabilecek teknolojiler olması sebebiyle.
birden cok sanayide kullanilabilcek ortak paydasi en buyuk teknolojileri secmeye calistim
Öngörü ve ihtiyaç
Detection, speed, new energy-material-production systems will be important
Yoğun çalışmakta olduğumuz alanlar olması
Geleceğe yön verecek teknolojiler olduğunu düşünüyorum.
En hızlı gelişme gosterilebilecek alan bilgi teknolojileridir.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları

İlgili Teknoloji Konusunu Tercih Nedeni - İstanbul
Platform kontrolleri, entegre çalışabilir sistemlerin geliştirilmesi, sanal ortamlarda simülasyon
ve eğitim imkanlarını sağlanması geleceğin savaşlarında ve savunmasında kilit rol
oynayacaktır.
Ülkemiz açısından kritik yuzyılda yeni nesil deniz/hava/kara sistemlerinin geliştirilmesi. Ürüne
hızlı ulaşılabilmesi için entegre platformlara öncelik verilmesi.Sistem mühendisliği
metodolojisinin yaygınlaştırılması ve millileştirilerek geliştirilmesi. Akıllı malzemeler de kritiktir.
Konu savunma sanayi olduğundan silah-savunma araç-ekipmanları çok önemli olması ilk
tercihimdir. Geleceğin en önemli silahının da electronik olması, bu mekanik ve elektronik
ekipmanların imalatları imalatı ve tasarımı için ise malzeme ve üretim teknolojileri önem
taşıyor.
TSK güçlenmesi ve dışa bağımlılığın azaltilmasi
İleri teknoloji malzemelerin eski yöntemlerle elde edilememesi, yetişmiş personelin hayatını
korumanın kritik oluşu
Platform kontrolleri, entegre çalışabilir sistemlerin geliştirilmesi, sanal ortamlarda simülasyon
ve eğitim imkanlarını sağlanması geleceğin savaşlarında ve savunmasında kilit rol
oynayacaktır.
Artifical Intelegence ve Robotik teknolojiler ile baglantılı konular kritik sektörlerdir .Savunma
bazlı ihtiyaçlardada bu iki konu ön planan çıkacaktır .bu kapsamada derecelendirdir
Son yıllarda artan dijitalleşme, eksponensiyel büyüyen verilerin erişimi, kontrolü, analizi ve
kullanımı, Savunma Sanayisi Araştırma Geliştirme için öncelikli konu olmalıdır. Bu maddedin
dışındaki bütün bileşenler Bilgi ve Sinyal İşleme Teknolojileri için girdi oluşturmaktadır.
Silah ve silah kontrol sistemleri birinci öncelikli olmalıdır. Ancak savunma sistemlerinde sensör
ve destekleyici elektronik sistemlere de önem verilmelidir. Son olarak malzeme geliştirme,
yapısal çalışmalar için de yapılan çalışmalar kesintiye uğramadan sürdürülmelidir.
özellikle temel konularda dışa bağımlılığın olmaması yapısal malzemelerin tüm sistemlerin
temelini oluşturması bu teknoloji çağında elektronik harp tekniklerinin çok önemli savunma ve
saldırı aracı olması
Kimyasal ve biyolojik savaşların, siber tehditin artacak olması. Tanımlama ( sensör) ve
korunmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Ayrıca ileri malzemeler önem kazanacak; savunma
teknolojisinin gelişmesine liderlik edecek
Insan hatalarını azaltmak için bilgi teknolojilerini kullanabilmeliyiz. Yapay Zeka ve endüstri 4.0
odağımızda olmalı. Beraberinde üretim teknolojisi olmazsa dışa bağımlılık devam eder.
Elektrik-elektronik sistemlerdeki gelişmeler ile ancak dünyada teknolojide söz sahibi olunabilir.
öncelikli alanda kimyanın olması , kimyasal ürünlerde en önemli ürünlerde dış ülkelere
bağımlıyız, sonrasında seçtiklerim ise aslında bünyemizde az yapılan ve önemi önümüzdeki
yıllarda daha fazla artacak konuşar, savaş anında bu sistemleri yurtdışından alınması
muhtemel değilse biz yapmalıyız.
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Savunma sanayii de ar-ge ye yönelik ihtiyaçların ve geliştirilmesi gereken uygulamaların temel
mühendislik birimlerinden elektrik, elektronik ve makine alanında olacağı kanaatindeyim.
Teknoloji İnsansız sistemlere doğru gitmektedir. Özellikle otonom sistem kontrol algoritma
yazılımları ve komuta kontrol konularında yeterli seviyede insan kaynağının olmaması. İlaveten
artık lazer vb silah teknolojilerinin öneminin artması.
ürünlerin sanal ortamda tasarımı ve ileri müh analizleri yapılacaktır ana tahrik sistemi
elemanları milli geliştirilmesi önemli yerlilik oranımızı artması dışa bağımlılık azalma imalat
prosesleri ve teknolojilerine olan hakimiyetiniz ve bu alandaki ileri müh teknolojileri
Savunma sanayide mekatronik teknolojilerinin kaçınılmaz bir disiplin olması. Bu sistemlerin
savunma sanayi teknolojilerinde kullanılması, savınma savunma sanayi sektöründe önemli bir
fark yaratacaktır.
En hızlı harekete eğilim vardır
is sureclerin, iletisim ve yonetim sistemlerini en efektif seviyeye hizla getirmek gerektigini
degerlendirmekteyim.
Malzeme teknolojilerinin yeni üretim tekniklerine ve dolayısıyla yeni ürünlere kapı açacağını
düşünüyorum.
Bilgi Sistemlerinin önümüzdeki yılların en önemli olgusu olacağı aşikardır, lazer ve
elektromanyetik sistemleri kullanan savaşlar yaşayacağız, maddi külfeti minimuma indirmek
için simültane kullanımı artacak, bilgi işleme çok önemli duruma gelecek, kimyasal ve biyolojik
savaşlar artacak
Is proseslerinin yapısının structured olmaması personelin neredeyse sadece teknik konularda
uzman olması süreçleri yavaş ve verimsiz yapıyor algilayici ve simülasyon teknolojilerine
odaklanilmali dünyada birçok orijinal buluş ve yeniliğin temelinde bu sistemler kullaniliyor
Malzeme temini konusunda dışa bağımlıktan kurtulmak için kendi malzeme teknolojilerini
geliştirmeliyiz. Platform tecrübemiz var fakat tahrik sistemleri (motor) tasarım teknolojilerini
geliştirmemiz gerekiyor.
Akıllı malzemelerin gelişmesi doğrudan hem platform yapılarına, hem de sensör teknolojilerine
etki edecektir.
Birden fazla alan uygulanabilirliği.
Üretim teknolojilerinin ve bu alanın gerektirdiği malzemelerin geliştirilmesi için sağlanacak
kaynaklar diger sekterlere yönelik gelişmelerin de önünü açacaktır.
Ulke olarak en hizli gelisme gostermemiz gereken alanlar oldugunu dusunuyorum.
Uzak mesafelere otonom sistemlerin sevk edilmesi için güdüm ve özellikle navigasyon
teknolojilerine önem verilmeli, sinyal işleme güdüm teknolojilerinin en önemli yapı taşıdır,
elektronik devre tasarımları ise diğer önemli yapı taşıdır
21 yy'da yükselen teknolojiler olması
Sensor teknoloji artik her isin icinde. Sensorler yardimi ile bilgi toplamak ve bunlari isleyerek ic
ve dis savunma icin kullanmak onemli
Tum savas sistemlerinin temeli olan elektronik malzeme ve silikon teknolojisinin kazanimi
saglanmalidir.
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İlgili Teknoloji Konusunu Tercih Nedeni – İstanbul - Devam
10. Ülkemizdeki bütün paydaşların önce insan kavramı ile hareket etmesi gerekiyor 3. Bu
konuda ülkemizde üretim bulunmamaktadır. 1. Bu konu gelecek teknolojilerin önünü açacaktır.
14. Uzay sahasına giriş için gereklidir. 20. Havacılık ve uzay alanında yetkinlik için en gerekli
unsurlardandır.
Gelecekte soguk savas biyolojik silahlar ile gerceklesecegi icin kimyasal/biyolojik silahlara
karsi savunma yontemleri gelistirebilmeliyiz.
Gozlemlerim sonucu siralamayi bu sekildr on goruyorum.
uzaya yonelik daha fazla madde olmamasinin sebebi nedir.
Mekanik calismala baska sektorlere lokomotif olacak bir alandir. Ayrica itki sistemlerindeki
eksik havacilik alaninda her zamanda buyuk bir problem olacaktir.
Dünya robotlaşmaya insansız savaş araçlarına doğru yönelmiş durumda. Bizimde bu yönde
ilerlememiz lazım. Kimyasal açıdanda dış kuvvetler tarafından herhangi bi saldırıya
uğradığımızda bunun savunmasını bir şekilde yapıcak duruma gelememiz gerekiyor.
Dışa bağımlılıktan kurtulmamiz icin
disa bagimli olunan alt sistemlerin yerlilestirilmesi
Haberleşmenin ve iletişimin geliştiği günümüzde artık mühimmatsız, malzeme sarfetmeden,
sadece enerji ile savaşlar olabileceğini düşünüyorum.
dışa bağımlilik
İnsan on plana cikacak
Ana teknolojilere hakim olarak yeni teknolojilerin önünü açmak için bu tercihleri yaptım
Malzeme konusunda ülkemizdeki eksiklikten ötürü
Stratejik konumda bulunan ülkemizin savunması öncelikli olmalıdır.
Dizayn yapan ve öncülük yapanlar yön verecek
İtki teknolojilerine öncelikli olarak odaklanılması önemli yetenekler kazandıracaktır.

Not: Bazı açıklamalar, katılımcıların hangi teknoloji konusunu tercih ettiğini ve hangi teknoloji
konusu için açıklama getirdiğini ortaya koymuyor olsa bile genel olarak tercih kriterlerini ortaya
koyması açısından fayda sağlamaktadır.
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5-E) TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİİNDE AR-GENİN ETKİN YÖNETİMİ İÇİN
UYGULANMASI ÖNERİLEN FİKİRLER
Bireysel görüşlerin oluşturulması, grup içinde paylaşılması, grup içinde tartışılarak 3
grup fikri oluşturulması, 12 grubun fikirlerinin konsolide edilmesi, katılımcıların tüm
fikirler üzerinden kendi 5 tercihini puanlayarak önceliklendirmesi sonrasında
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Ankara Çalıştayı Sonuçları

AR-GE YÖNETİMİ - Ankara

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Ar-Ge faaliyetlerini koordine edecek, strateji oluşturacak, gerekli
teknolojik yetkinliklere sahip, ana yüklenici rolüne soyunmayacak,
çatı kurum oluşturulması (çok kurumlu, senkronizasyon olmayan
yapıdan çıkış)

4,24

37

157

3,56

32

114

3,38

29

98

2,78

23

64

3,05

19

58

Teknolojik yetkinlikleri geliştirmeye yetecek bütçe sağlanması, Ar-Ge
çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için seri üretim
projelerinin çift kullanımlı teknoloji stratejileri ile desteklenmesi

3,19

16

51

Ar-Ge projelerindeki beklentinin "başarısızlığı" da kabul ederek
yönetildiği sonuçların şeffaf bir şekilde takip edilebildiği teşvik
mekanizmalarının oluşturulması

2,83

18

51

2,65

17

45

2,20

20

44

2,20

20

44

Ar-Ge yapacak nitelikte insan kaynağının geliştirilmesi, bu amaçla
akademi-endüstri sinerjisinin geliştirilmesi, akademik programların
açılması ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması
Ulusal çapta teknolojik ihtiyaçlara yönelik öncelikli alanların
belirlenmesi amacıyla yol haritası hazırlanması ve uygulanması
Planlamanın olabildiğince büyük resmi görerek yapılması, rollerin
doğru atanması (büyük firma, üniversite, kobilerin bu planın
neresinde bulunacağının netleştirilebilmesi)
Ulusal kritik stratejilerimize uygun kritik teknolojilerin belirlenmesi ve
bağımsız testler ile onaylı teknoloji kazanım sistematiğinin
belirlenmesi

Küçük şirketlerin birbirleri ile rekabet ederek, belirlenen spesifik
problemlere çözümler üretmeleri ve aşamalı bir şekilde
desteklenmeleri (amerika'daki SBIR ve STTR programları gibi)
Gereksiz süreçlerin eliminasyonu ile karar süreçlerinin
hızlandırılması
TRL seviyesine göre çalışmaların desteklenmesi, planlama
sisteminin proje değerlendirme ve TRL seviyesine göre belirlenmesi
(TRL seviyesi düşük projelerin makul bütçelerle fazla sayıda efor
bazlı desteklenmesi)
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AR-GE YÖNETİMİ – Ankara - Devam
Ar-Ge projelerinin fazlara ayrılarak kısaltılması
Temel Ar-Ge (THS 1-4) proje tedarik sürecinin standart tedarik
projelerinden farklılaştırarak proje yönetim sürecinde ve kabul
aşamasında daha esnek kurguların yapılması ve sürece ait
denetim/bilirkişi mekanizmasının oluşturulması/güçlendirilmesi
Savunma Sanayinde özgün ürün geliştirmiş yerli üreticilerin KİK ile
sivil kamu alımlarında desteklenmesi
Ar-Ge yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyulan kanun ve düzenlemelerin
yapılması
Savunma sanayi şirketlerinin ihtiyaç duyduğu malzeme
teknolojilerinin analiz edilmesi ve bunlara yönelik üniversitelere ArGe desteği verilmesi
SSM Ar-Ge' den TRL 4-5 seviyesinde Ar-Ge projelerinin sanayiye
verilmesi
Projelerin tahsis, başlama ve bitiş sürelerinde kriterlerin konması ve
uygulanması
İhtiyaç makamı tarafından TRL seviyesi 4'ün üzerinde olan Ar-Ge
çalışmalarının bir veritabanının tutulması

Ort.
Puan
2,80

Değ.
Sayısı
15

Top.
Puan
42

3,00

14

42

3,08

12

37

2,33

12

28

1,93

14

27

2,60

10

26

2,83

6

17

2,50

6

15

Değerlendirmeye 64 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları

AR-GE YÖNETİMİ - İstanbul
Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

SSM'nin belirli kurumları önceden tespit edilmiş konularda çalışma
yapmak üzere yönlendirmesi ve buna uygun projeler vermesi

3,83

18

69

Ar-Ge destekleri için istenen bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve
hızlandırılması

3,60

15

54

Stratejik konular üzerinde uzman kişi ve akademisyenlerle yılda en az
1-2 kere beyin fırtınası içeren toplantılar gerçekleştirilmesi

3,69

13

48

Savunma Sanayi Ar-Ge mevzuatının oluşturulması

4,09

11

45

Etkin kullanılabilen Ar-Ge veritabanında yer alan, kim-hangi konuda,
nerede çalışıyor ve ne kadar yetkin, bilgiye kolay ulaşılabiliyor olması
Savunma Sanayine yönelik Ar-Ge kurumları, kobiler ve tüm diğer
şirketler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler
yapılması
Proje başvuru ve karar verme süreçlerinin şeffaflaştırılması

2,93

14

41

2,35

17

40

2,83

12

34

Gelecek proje hedeflerinde yer alan önemli/kritik teknolojilerin
önceden belirlenerek üniversitelerde araştırılması
Ar-Ge alanında uzun vade stratejik planın yapılması, önceliklerin ve
"tek elden" koordine edilmesi

2,83

12

34

3,20

10

32

Ar-Ge destek kaynaklarının arttırılması
Daha bağımsız ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması, hızlı ve
etkin çalışabilen destek sisteminin geliştirilmesi
Ar-Ge ve teknoloji yönetimi ile ilgili ulusal/uluslararası sertifikasyon
(bireysel ve /veya kurumsal) programlarının yapılandırılması

3,25

8

26

2,88

8

23

2,50

8

20

Ar-Ge'yi fonlayan kurumlararası bir koordinasyon sağlanması
SSM'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek üniversite-büyük/küçük kobiler
ile odak merkezlerinin oluşturulması, desteklerin bu merkezler
üzerinden yürütülmesi
Ar-Ge yapmayı bilen ekiplerin yetiştirilmesi için eğitimlerle
desteklenmesi

2,50

8

20

3,33

6

20

2,71

7

19

Ar-Ge'de kümelenme ve firma işbirliklerin arttırılması
SSM Ar-Ge, MSB Ar-Ge, Tübitak, Kuvvetler gibi farklı birimlerin doğru
şekilde rol paylaşımı yapması
Teknoloji kazanım yükümlülüğü miktarının artırılması, kontrol
sistemlerinin amacına uygun uygulandığının daha iyi takip edlmesi
Savunma Sanayi geliştirme projelerinde (özellikle TÜBİTAK) uygulama
ve demonun da proje destek kapsamına alınması
Sektörün kamu ayağının özel sektör, üniversite gibi dış paydaşlar ile
birlikte çalışmasını sağlamak

3,00

6

18

4,25

4

17

2,50

6

15

2,80

5

14

3,50

4

14
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AR-GE YÖNETİMİ – İstanbul - Devam
Ar-Ge personelinin ücret politikalarında iyileştirmeler yapılarak burada
çalışmanın teşvik edilmesi ve desteklenmesi
TSK bünyesindeki her birimin (Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz
Kuvvetleri) kendi Ar-Ge merkezlerini kurması
Ar-Ge'de çalışacak personelin konusunda uzman olması ve saha
tecrübesi olan kişiler tarafından yönetilmesi
Ar-Ge teknoloji yönetim ve uygulama kademelerinde yetkinlik
temelinde görevlendirme yapılması
"Ar-Ge Yönetimi" nin tüm paydaşlarının anlayacağı şekilde net
tanımlanması
Ar-Ge desteklerinin sadece kobiler tarafından kullanılması
Offsetlerin etkin kullanılması ve C Tipi offsetlere ağırlık verilmesi
Savunma sanayinde henüz çalışma yapmamış büyük firmalar, yeni
kurulan kobiler için yatırımların desteklenmesi
Genç beyinlerin sektöre ilgisinin artırılmasına yönelik projeler
yapılması
Projelerin yurt dışına da satılabilecek şekilde rekabet ortamı
oluşturulması

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

2,17

6

13

2,60

5

13

2,25

4

9

2,00

4

8

1,75

4

7

2,33

3

7

2,50

2

5

2,00

2

4

1,50

2

3

3,00

1

3

Değerlendirmeye 45 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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5-F) TÜRKİYE’DE SAVUNMA SANAYİİ AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE
ÜNİVERSİTE–SANAYİ

İŞBİRLİĞİNİN

VERİMLİLİĞİNİ

VE

ETKİNLİĞİNİ

ARTTIRMAK İÇİN UYGULANMASI ÖNERİLEN FİKİRLER
Bireysel görüşlerin oluşturulması, grup içinde paylaşılması, grup içinde tartışılarak 3
grup fikri oluşturulması, 12 grubun fikirlerinin konsolide edilmesi, katılımcıların tüm
fikirler üzerinden kendi 5 tercihini puanlayarak önceliklendirmesi sonrasında
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Ankara Çalıştayı Sonuçları

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ - Ankara

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Kamu kurumları, sanayi, üniversite işbirliklerini
arttıracak/geliştirecek mekanizmanın kurulması-Amerikadaki JPL,
MIT Lincoln Labs gibi araştırma kuruluşlarının
oluşturulması/desteklenmesi

3,91

34

133

Akademik-Sınai eş güdüm sağlayabilecek merkezi bir
otoritenin (SSM gibi) proje teknoloji/Ar-Ge kırılımını oluşturması,
üniversite ve KOBİ'ler ile paylaşımı, bunların projelendirilerek
sonuç odaklı tez çıktılı projeler şeklinde desteklenmesi

3,50

22

77

3,17

24

76

3,45

22

76

2,74

19

52

2,60

20

52

3,62

13

47

2,88

16

46

Sektör için belirlenen öncelikli olan tema/başlıklardaki üniversitesanayi işbirlikli projelere yönelik cazip teşvikler sağlanması (fon,
kredi, vergi avantajı vb.)
Yetkinlik haritalarının belirlenmesi ve uygun eşleştirmelerin
yapılacağı mekanizma kurulması
Üniversitelerin ileri teknoloji araştırma konularına, temel bilimlere
yönelerek düşük THS'e sahip konularda denemeler yapması, elde
edilen sonuçlar ile sanayiye girdi sağlaması
Dünyada geliştirilen ileri teknoloji savunma ürünlerinin incelenerek
üniversite uzmanlık bölümlerinin oluşturulması,bu bölümlerde
teknolojinin küçük ölçekli modelinin deneysel yöntemlerle elde
edilmesi büyük ölçekli hale getirilerek kullanılması
Araştırma hocalarının ve firmaların/profesyonellerin uzmanlık
olanların merkezi olarak tek bir kurum tarafından yönetilen bir
veritabanı ile izlenmesi
Yüksek lisans, doktora tez konularının sanayi tarafından savunma
sanayi ihtiyaçları gözetilerek belirlenmesi
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ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ – Ankara - Devam
Belli bir tema üzerine sanayi-üniversite kümelerinin ve merkezlerin
oluşturulması. Sanayiye bu merkezde çalışan öğrencilerin Sanayi
odaklı YL/DR tezleri yapması
Üniversite personelinin sanayi ile işbirliğinin taşvik edilmesi, bu
amaçla performans kriterlerinde yer alması gibi önlemlerin
alınması
Savunma Sanayi firmalarının üniversitelere sponsor olmaları
halinde vergi indirimi almaları
Üniversitede tam zamanlı çalışacak firma personeli için teşvik
mekanizmaları oluşturulması
Üniversiteler de proje yapabilmek için mali ve hukuki altyapının
geliştirilmesi. Akademisyenlerin proje yapmaya özendirilmesi
Çalıştay, konferans vb. çalışmaların sıklaştırılması
Ar-Ge teşvik taleplerinde THS 6 ve altı seviyelerde KOBİ katılımı
ile birlikte üniversitelerinin katılımını teşvik
SAYF ve benzeri programlarının kapsamlarının geliştirilmesi ve
yaygınlaşırılması
Ar-Ge yol haritasında üniversitelerin rolünün tanımlanması
Ar-Ge ye dayalı tedarik projelerinde üniversite katkısının zaman
baskısı olmadan önceden planlaması
Küçük üniversitelere tematik özellikler kazandırılması için yatırım
yapılması. Sanayinin spesifik ihtiyaçları için bu üniversiteler ile
çalışmaya özendirilmesi
SSM Ar-Ge projelerinde sınai mülkiyet kavramının, makale, yayın,
patent politikalarının gözden geçirilmesi
Ortak laboratuvar kullanılması
Sanayinin, üniversitenin fikri mülkiyet haklarını tanıması ve bu
hakların kurumsal olarak, elde edilecek gelirlerin tekrar araştırma
için kullanılabilir olması
Araştırmacı yetiştirme programlarının sayısının artırılması
Yüksek riskli THS seviyesi düşük projelerin oluşturulması

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

2,56

18

46

3,00

14

42

3,00

13

39

3,00

10

30

3,33

9

30

2,14

14

30

3,13

8

25

2,67

9

24

2,67

9

24

2,33

9

21

3,00

6

18

2,13

8

17

2,67

6

16

2,50

6

15

2,00
2,50

7
4

14
10

Değerlendirmeye 64 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ - İstanbul
Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

3,00

16

48

2,87

15

43

3,73

11

41

3,89

9

35

2,54

13

33

3,00

10

30

Üniversitelerin belli alanlarda uzmanlaşması

3,22

9

29

Paydaşların karşılıklı ihtiyaçlarının ve beklentilerinin
anlaşılabilmesi için toplantı, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenmesi
Üniversitelerin sahip oldukları Ar-Ge potansiyelini birlikte doğru
kullanabilecekleri sanayi firmaları ile bir araya getirilmesi ve
TÜBİTAK, SSGV vb. kurumların üniversite-sanayi işbirliğini
destekleyen projelerin gündeme getirilmesi
Ar-Ge teşvik programlarında üniversite maliyetlerinin firma
üzerinden kaldırılması
Akademisyenlerin şirketlerde kısa/uzun süreli görev alabilmeleri
yönünde teşvik mekanizmalarını oluşturulması
Üniversiteler kapsamında, savunma teknolojileri geliştirmeye
yönelik disiplinler arası üst yapıların oluşturulması

2,80

10

28

3,11

9

28

2,33

12

28

2,33

12

28

3,38

8

27

THS 1-3 aralığında özellikle temel bilimlerin desteklenmesi
Sanayinin Ar-Ge yapabilirlik yetkinliğinin artırılması. Ancak bu
yöndeki kamu teşviklerinin Ar-Ge amaç/tanımları yönünde
kullanıldığının takibi/kontrolü beraberinde Sanayiininde bu yönde
kullanımı ve geliştirilmesi
Üniversite hocalarının en az 2 gün projelerde rol almasının
(Savunma Sanayi projelerinde üniversite dışında firmalarda)
sağlanması
Odak konularda ortak altyapı/bilgiye sahip merkezlerin
desteklenmesi
İhtiyaç olan stratejik alanlarla belli üniversitelerin eşleştirilmesi ve
ilgili bölümlerin bu alanda uzmanlaşmasının sağlanması (SSM
tarafından)

3,86

7

27

3,83

6

23

2,63

8

21

3,50

6

21

3,17

6

19

Üniversitelerde Savunma Sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda
çalışılması
Üniversitelerde bulunan yetkinliklerin (hocaların uzmanlıkları,
labaratuar alt yapıları) envanterinin tutularak ortak bir network'e
girilmesi
Üniversitelerin sahip olduğu test-ölçüm, analiz araştırması
kaynakların envanterinin çıkarılması ve bu envanterin sektör ile
portal üzerinden düzenli paylaşılması
Üniversitelerin/öğretim üyelerinin, Savunma Sanayi projelerinde
lisans/MSC/PHD öğrencileri ile birlikte somut çıktılar oluşturacak
şekilde aktif rol alması ve bu kapsamda öğrencilere burs vb.
destekler verilmesi
SSM'nin belirlediği kısa, orta ve uzun vadeli vizyona uygun olarak
yüksek lisans ve doktora programları açılması
Üniversitelerde sürdürülebilir dinamik Ar-Ge birimlerinin teşvik
edilmesi
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ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ – İstanbul - Devam

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Akademisyenlerde araştırma projesi yürütmenin performans kriteri
haline getirilmesi

2,57

7

18

Proje teknoloji kırılımlarına uygun olarak üniversitelerin temel
araştırmada çalışmalarının sağlanması
Teknopark kuluçka/startup programlarının artmasına yönelik
teşviklerin olması
Üniversitelerin "Entegre proje yönetim tanımı" olarak projeler
içerisinde yer almasının sağlanması
Planlanan yada yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan
yetkinlikler kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin entegre edilerek görev alacağı ölçülebilir kriterlere
dayalı bir mekanizma tesis etmek
Stratejik alanlarda lisans seviyesinde uzun dönem (6 ay) staj
mekanizmasının kurulması
Savunma Sanayi projelerinde üniversite öğrencilerinin de katılımını
artıracak metodların geliştirlmesi
Ar-Ge teknoloji önceliklerinin daha doğru tanımlayacak uzman
(liyakat) bir yapının oluşturulması
Üniversitelerde hangi uzmanlık alanlarında kimlerin olduğuna
yönelik veritabanın oluşturulması
Üniversite akademisyenlerinin Savunma Sanayi firmalarında
sektörel deneyim kazanması için rotasyon programları
oluşturulması
Üniversite ve Sanayide iki tarafın iletişimini sağlayan arayüzlerin
oluşturlması
Offset kontenjanlarının Ar-Ge çalışmaları ile doldurulması

2,29

7

16

3,50

4

14

2,80

5

14

3,25

4

13

3,25

4

13

3,00

4

12

4,00

3

12

2,50

4

10

3,33

3

10

3,33

3

10

3,00

3

9

Master ve Doktora özendirilmeli ve başarıların teşvik edilmesi
KOBİ'lerin üniversitelerden mühendislik danışmanlığı hizmeti
alarak çalışmalar yapması
Ar-Ge yol haritasının her yıl yeniden gözden geçirilmesini sağlayan
bir yapılanma kurulması

2,00

4

8

3,00

2

6

1,00

1

1

Değerlendirmeye 45 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.

40

5-G) 2017 – 2021 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE AR-GE YOL HARİTASINDA
YER ALMASI GEREKEN ÖNERİLER
Bireysel görüşlerin oluşturulması, grup içinde paylaşılması, grup içinde tartışılarak 3
grup fikri oluşturulması, 12 grubun fikirlerinin konsolide edilmesi, katılımcıların tüm
fikirler üzerinden kendi 5 tercihini puanlayarak önceliklendirmesi sonrasında
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Ankara Çalıştayı Sonuçları

AR-GE YOL HARİTASI - Ankara

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Öncelikli alanlar ve ülke ihtiyaçlarına yönelik teknolojilerin yer
aldığı, tüm paydaşların (Sanayi, tedarik makamı, üniversiteler,
kobiler, kullanıcılar vb.) katılımının sağlandığı ortak yol haritasının
hazırlanması, ve sanayiye açılması

4,12

41

169

Mükerrer yatırım ve desteklerin oluşmasını önlemek amacıyla
kurumlar arası koordinasyonun hayata geçirilmesi (SSM, Tubitak,
MSB, Sanayi Bakanlığı vb.)

3,30

37

122

Büyük çaplı landmark projelerin belirlenmesi ve bunun alt
paketlerinin ekosisteme dağıtılması, devlet tarafında da gerekli
yatırımın (altyapı, Ar-Ge desteği) yapılması

3,04

26

79

3,17

24

76

3,30

23

76

3,17

23

73

2,63

24

63

2,42

19

46

2,63

16

42

2,73

15

41

Savunma sanayiinde olgunlaşmış ülkelerin ve dünyadaki
gelişmelerin yakından takip edilmesi ve Türkiye'nin ihtiyaçları
odaklı teknoloji öngörülerinin yapılması
Ar-Ge konularının belirlenmesi amacıyla, THS seviyeleri dikkate
alınarak planlaması yapılarak öncelikli ürün ve ihtiyaçlara
odaklanılması
Savunma sektörüne yönelik önceliklerin alt teknolojilerin
belirlenmesi ve bunların sivil teknolojiler/öncelikler ile eşleştirilerek
down çağrılara çıkılması (üründen teknolojiye doğru teknoloji
ağaçlarının çıkarılması)
Belirli konularda yetkinliği derinleştirilmiş teknoloji şirketleri
oluşturulması, SS projelerinde yer alması kaydı ile uygun bütçe
destekleri ile ARGE çalışmalarının desteklenmesi
Savunma sanayinde yapılan Ar-Ge çıktılarının sivil kullanıma
açılması
Yenilikçi, çığır açıcı teknolojilere öncelik verilmesi
Yol haritası oluşturulurken proje alt kırılımlarının net olarak
belirlenmesi ve yol haritasına dahil edilmesi
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AR-GE YOL HARİTASI – Ankara - Devam
Yol haritasında TRL tabanlı ölçümlerin yapılması ve
değerlendirmenin bağımsız alan uzmanları tarafından yapılması
Vizyon projeleri ve sivil pazarda geri dönüş sağlayacak,
ticarileştirilmesi çabuk olacak, teknolojik yetkinliklere verilmesi
(TSK, ihtiyaçları, milli hedefler, ölçek ekonomisi kapsamında
vizyon projelerine uyum)
Teknoloji Hazırlık seviyeleri ile ilgili sağlıklı bir veritabanı
hazırlanması
Yapılacak planlamalara göre ihtiyaç duyulacak insan gücünün
yetiştirilmesi, planlaması, veritabanının tutulması
Belirli periyotlarda değişik nitelikte teknolojik araştırma, konferans
ve toplantıların yapılması
Ar-Ge eko sisteminin SSM tarafından belirlenmesi
Proje yapıtaşlarının koordinasyon makamı dışında geliştirilmesi
durumunda bir model belirlenmesi

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

2,35

17

40

2,85

13

37

2,92

12

35

2,21

14

31

1,91

11

21

1,67

3

5

2,00

2

4

Değerlendirmeye 64 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları
AR-GE YOL HARİTASI - İstanbul
Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Savunma Sanayii'nde yerlileştirme projelerine öncelik verilmesi
Yenilikçi malzemeler ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesiyle
savunma sanayi ham madde ihtiyacının yerlileştirilmesi
Siber güvenlik, İnsansız hava araçları, malzeme bilimi teknolojileri
gibi odak alanlarının netleştirilmesi
İnsansız araç ve yapay zeka konularında yol haritalarının
detaylandırılması
Başta kompozit ve sensör teknolojileri olmak üzere malzeme
teknolojilerinin geliştirilmesi

3,44

16

55

3,79

14

53

2,67

18

48

3,31

13

43

3,00

14

42

Milli yazılım- ileri mühendislik analizlerinin geliştirilmesi
Ar-Ge yol haritası ile sanayileşme yol haritalarının paralel hale
getirilmesi
Ar-Ge yönetiminde çalışan insan kaynağının geliştirilmesi

3,08

13

40

3,33

12

40

3,18

11

35

Ürün odaklı çalışmalara ve uygulamalara öncelik verilmesi
Devlet ihale kanunun Ar-Ge süreçlerini destekler şekilde
değiştirilmesi
Kümelenme merkezlerinin yaygın hale getirilmesi
Eğitim sistemine teorik ve pratik olarak Ar-Ge eğitiminin dahil
edilerek , Ar-Ge bilincine sahip bir genç nesil oluşturulması

3,18

11

35

3,11

9

28

3,29

7

23

2,71

7

19

Alt yüklenicilerin sayısının ve kalitesinin arttırılması
Siber Savunmaya yönelik projeler ve bunlara entegre kontrol
çözümleri oluşturulması
Teknoloji geliştirmede kullanılacak teknolojilere ağırlık verilmesi
Üniversitelerde yapılan araştırmaların finansal olarak
desteklenmesi
KBRN'ye yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi
TSK, Savunma Bakanlığı ile projelerle alakalı olarak daha rahat
iletişim kurulabilmesi için buna yönelik bir çalışma grubu/birimi
oluşturulması (irtibat ofisi)
Ar-Ge projelerinin THS seviyeleri anlamında birden fazla
yükleniciye verilebilmesi (THS 1-6 nın bir firma, 7-9 arasının başka
bir firma tarafından gerçekleştirilmesi)
Yurt dışında Ar-Ge mühendisi olarak çalışan vatandaşlarımızın
yeteneklerinden daha fazla yararlanmak için çalışmalar yapılması
Global Teknolojilerin takip edilebilmesi ve işbirliklerinin
geliştirilebilmesi için kritik teknolojilerin geliştirilmesi konusunda
teşvikler olması
Türkiye Cumhuriyeti Devletii'nin 2023 ve 2053 hedeflerinin yol
haritasında belirtilmesi
Teşviklerdeki SSM'nin alt gruplara ve teknolojilere yönelik
bütçelerin netleştirilmesi

3,00

6

18

2,43

7

17

3,40

5

17

3,20

5

16

2,14

7

15

3,50

4

14

2,00

7

14

2,60

5

13

2,75

4

11

3,33

3

10

2,25

4

9
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Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Top.
Puan

Firmaların üniversitelerle müşterek şirket kurarak ortak Ar-Ge
hizmeti satması
Yönetim,teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konusunda sosyal
bilimlerdeki gelişmelerin desteklenmesi
Ar-Ge'nin tek elden bütçe ve niteliği dikkate alınarak oluşturulan bir
Ar-Ge yönetimi, organizasyonu tarafından yönetilmesi
Üniversite Hocalarının terfi/kariyer şartlarının arasına en az bir ArGe ürününü ticarileştirme şartının eklenmesi
Fikri Sinai Haklarla ilgili faaliyet serbestliği araştırmalarının
teknoloji yol haritaları oluşturma sürecinde göz önüne alınması

4,50

2

9

2,67

3

8

4,00

2

8

3,50

2

7

2,33

3

7

İlerlenecek yol için sektörel hedeflerin belirlenmesi

2,33
1,50

3
4

7
6

3,00

2

6

1,00

2

2

AR-GE YOL HARİTASI – İstanbul - Devam

Üniversitelerde sanayi dilini bilen uzman kadroların kurulması
Sektörde ilgili kurumların, ülkenin Ar-Ge sürecinin yol haritalarını
belirleyecek tek bir merkez oluşturulması
Ar-Ge mantığı içinde planlanan projelerin desteklenerek sisteme
entegrasyonun sağlanması
Değerlendirmeye 45 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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5-H) 2017-2021 YILLARINDA SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE
AYRILACAK KAYNAĞIN TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİ BAZINDA DAĞILIM
ÖNERİLERİ VE NEDENLERİ

Çalıştayda, katılımcı gruba, ‘2017-2021 yıllarında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, arge ve
teknoloji yönetimine ayıracağı toplam kaynağı teknoloji hazırlık seviyelerine (THS) nasıl
dağıtmalıdır?’ sorusu sorularak toplam kaynağın temel araştırma – uygulamalı araştırma –
deney/ürün geliştirme seviyelerine yüzdesel olarak dağıtılması istenmiştir. Katılımcıların
görüşlerinin konsolide edilmiş sonuçları aşağıda yer almaktadır.
Ankara Çalıştayı Sonuçları

THS - Ankara

% Dağılım

Deneysel/Ürün Geliştirme

37,41

Uygulamalı Araştırma

34,90

Temel Araştırma

27,69

Değerlendirmeye 64 kişi katılmıştır.
İstanbul Çalıştayı Sonuçları

THS - İstanbul

% Dağılım

Uygulamalı Araştırma

48,21

Deneysel/Ürün Geliştirme

30,36

Temel Araştırma

21,43

Değerlendirmeye 50 kişi katılmıştır.
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Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Tercih Nedenleri
Aynı

çalışmada,

katılımcıların

THS

konularındaki

tercihlerinin

nedenlerinin

açıklanması talep edilmiştir. Katılımcıların görüşleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Ankara Çalıştayı Sonuçları

THS Tercih Nedenleri - Ankara
Ülkemizin bulunduğu durum itibariyle öncelikle bağımlılık oluşturan altsistemleri
yerlileştirmeye öncelik vermesi gerekmektedir. Altsistemlerde yeterli/bağımlılığı ortadan
kaldırıcı olgunluğa eriştikten sonra uygulamalı ve temel arge kategorilerinde daha fazla
odaklanılmalı
Uygulamalı araştırma ve deneysel/ürün geliştirme maddi gücü yeterli ana yüklenici firmalar
tarafından yönetilebilir. Temel araştırma seviyesi faaliyetler ise SSM tarafından fonlanmak
suretiyle desteklenmelidir.
Temel arastirma konulari eksikligi sebebiyle disabagimlilik mevcut. Bunun ortadan kalirilmasi
icin.
Uygulamali arastirma bliinmeyen konulara baslama icin
Daha hızlı mesafe kat etmek için.
Gereksinimlerle örtüşmesi amacıyla 2 numaraya öncelik verdim.
Entegre sistem geliştirilmesi en önemli hedef olmalıdır
Ancak temel ve uygulamalu ar ge ile yurtdisi ile rekabet edecek seviyeye gelebiliriz
Gerçek manada teknolojinin ülkemize kazandırılması ve standartlarda söz sahibi olabilmek
için temel seviyedeki Ar-GE ye önem verilmesi ve daha çok kaynak ayrılması gerektiğini
düşünüyorum.
Ülkemizde üst ürüne uygulanmadan önce teknolojik demostrasyon yapılabilecek pek çok
teknolojik altyapı mevcuttur aslen. Ancak platform / sistem projelerinde bu alt teknolojilerin
verifikasyon zorunluluğu ve bunun yapılamaması, bu teknolojilerin desteklenmesine engel
olmaktadır.
aslında hedefimiz kanıtlanmış teknolojileri kullanarak çok hızlı bir şekilde Ar-Ge ve Ür-Ge
yapmak, knowhow kazanarak ürün oluşturmak olmalı. Bu nedenle ürün geliştirmek önemli.
AR-GE'nin dışa açık inovatif AR-GE şeklinde yapılması gerekiyor.
Ürün geliştirme arge değil tedarik projeleri kapsamında sürebilir, temel araştırma
üniversitelerin kaynakları ile de sürdürülebilir, TSK ihtiyaçlarına yönelik en katma değerli
çıktılar uygulamalı araştırmalardan çıkacaktır.
deneyden çok ürüne yönelik çalışma yapılması gerekiyor
Belirli aşamaya gelmiş çalışmaların ürüne dönüştürülmedi
hızlı şekilde ürüne dönüşebilecek projelere odaklanılması gerekmektedir.
ürünlerimize odaklanmalıyız ve teknoloji oluşturmaya. Bir sonraki dönemde teknoloji
oluşturmayı becerirsek, uygulamalı araştırmaya geçmeyi hedeflemeliyiz.
Üç safhada eşit olmalıdır
Ülkemizde son ürün çıkarma oranı çok düşük
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THS Tercih Nedenleri – Ankara - Devam
Savunma sektörü ülkemiz açısından çok kritik olduğundan SSM'nin topladığı ürün/nihai
teknoloji bazında ihtiyaçlara orta/kısa vadede çözüm oluşturulması gerekmektedir. Temel
araştırmayı TR'de başka kurumlar destekleyebilir (TÜBİTAK, vb.)
Uzun vadeli THS1-4 kritikliği, mevcut yetenekler itibari ile belli alanlarda ürüne yönelik hızlı yol
alma şansı
tümü önemli ancak ürün geliştirme daha maliyetli olduğundan daha fazla pay alabilir
Ürün geliştirmiş olmalıyız
İki yarımdan bir tam oluşmaz.
Temel araştırmaların üniversite ve enstitüler tarafından yapılması SSM'nin deneysel ürün
geliştirmeye odaklanmasını elzem görüyorum.
Türkiye'nin acil savunma ihtiyaçları var. Bu sebeple savunma sanayinde hızlı şekilde ürüne
döneşebilecek yatırımlar yapması lazım.
Temel ArGe Üniversite'lerin konusu ve bunun daha çok TÜBITAK ARDEB programlarından
desteklenmesi uygu. Ssm ArGe üniversit, kobi ve sanayinin Yanyana geldiği prototipleme
çalışmasını ağırlıklı desteklemeli
SSM bahse konu kaynağı, ar-ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde kullanmalı,
deneysel/ürün geliştirme safhası halihazırda projelerde gerçekleştirilmektedir.
Savunma Sanayisinin ve şirketlerin kazanımı böylece azami seviyede olacaktır
Ürün geliştirme projelerine platform daireleri yöneliyor. THS 1-3 çalışmalrının bedeli az ama
çok sayıda yapılması lazım. Deyensel/ürün geliştirme için ayrılan fon teknoloji gösterim
platformları için kullanılmalı.
Orta seviyeyi cabuk gercekler isek, kisa vadede sonuc alabiliriz.
Desteği en az olan ve en riskli olan ama etkisi en yüksek olan seviye aralığı olduğu için
Temel seviye araştırmalar üniversiteler tarafindan yapılmalıdır ve SSM deneysel ürün ve
uygulamalı araştırmalar üzerine yogunlasmalidir
Arge bütçesi firmaların yatırım yapmak istemediği temel araştırmalara ve küçük
firmalara/girişimcilere/akademisyenlere yönlendirilmelidir
IUygulama hedeflemeyen projeler başarılı olamamaktadır. Bu nedenle uygulamaya en yüksek
katkı verilirken, diğerlerine verilen destek daha aşağıda tutulmuştur.
Uygulamalı araştırma eksiğinin kapatılmasının diğer THS lara olumlu etkisi olacağını
düşünüyorum.
En riskli alana daha çok bütçenin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Riskli alanlara yapılan
yatırımların orta ve uzun vadede daha faydalı işlerle sonuçlanacağını düşünüyorum.
Temel arastirmanin bu asamada ukkemiz icin luks oldugunu dusunuyorum.
Temel araştırmalar için Başka fonlar kullanılabilir. Uygulamalı araştırma için kaynak kısıtlı.
Entegre sistemlerin önümüzdeki yıllara damga vuracağını düşünüyorum. Bu doğrultuda
özellikle konsept tasarımına öncelik verilerek, çıkan konseptleri destekleyen altyapıları da
hazırlayacak temel araştırma projeleri ile birlikte istenilen sonuçlara ulaşılabileceğini
düşünüyorum
Farkındalık ve fikir açısından değil de daha çok teknoloji geliştirme sürecinde ( yani
prototipleşmeye yakın zamanda) sıkıntılar yaşandığı düşüncesindeyim.
Ürün projeleri tedarik daireleri tarafindan olmalı.
SSM nin ürünleşme hedefleri ve TSK ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü dikkate alınmıştır.
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THS Tercih Nedenleri – Ankara - Devam
Arge çalışmalarında ürün odaklı yaklaşım yerine daha esnek ve araştırmayı teşvik edici bir
yöntemin benimsenmesi gereklidir
Temel bilimler araştırma ile desteklenirken büyük şirketlerin ürünlerini sertifiye etmesi daha
uygun olacaktır.
Hepsi birbirini tamamlayan sureclerdir
Uygulamalı araştırmaya verilen önem artırılmalıdır. Diğerlerinde üniversite ve sanayi
sorumluluğu önemli
Her aşama bir öncekine ihtiyaç duyar
Ssm nin temel görevinin TSK'nın modernizasyonu ve bu kapsamda Savunma Sanayiinin
geliştirilmesidir.
Temel araştırma projeleri evaluasyon açısından oldukça SSM'yi zorlayacaktır. Efor yönetimi
açısından biraz ağırlık az olmalı. Diğer seviyeler eşdeğer kritiktir.
Ölüm vadisinden ancak böyle çıkılır.
Temel teknoloji geliştirme basamağı olduğundan
ürün geliştirme argede nihai hedef olmalı
Ürün odaklı arge çalışmalarının önemi
SSM ARGE'nin ürün kaygısından ve sistem projelerinin zaman vb. baskısından uzak bir
şekilde kritik temel teknolojileri geliştirmeye olanak sağlamasının önemli olduğunu
düşünüyorum. Ayrıca "oyun değiştirici" deneysel ürünlerin de desteklenmesine fırsat
verebilecek bir yapıda olmalıdır.
Bilgi birikimi ve bilgi aktarımı icin
Degerlendiricilerin yetkinlik seviyesinin olgunlaşması süreci için.
en buyuk gelistirme alanin uygulamali arastirma oldugunu düşünüyorum
ulke icinde kurumlararasi ve aktorler arasi rol dagilimi
Ürün odaklı ArGe
Türkiye nin temel araştırma ve temel bilimlere destek vermesinin sorunlu olduğunu
düşünüyorum.
Ürün odaklı çalışılmadı gerektiğinü düşünüyorum.
Ürünlesme konusunda ulke olarak gerideyiz
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İstanbul Çalıştayı Sonuçları
THS Tercih Nedenleri - İstanbul
Temel araştırmaları firmaların kendi imkanları ile yürütmesi mümkün olabilir. Prototip ortaya
çıkması, hangi ürüne gidileceğine yön vereceğinden en kritik aşama olarak değerlendirilmiştir.
4 senelik süreç için değerlendirildiğinde temel araştırmalarda dünyada açık konulara
yönlenerek az sayıda konuda spesifik seçim yapıp hedef odaklı prototip üretim ve testlerine
daha fazla bütçe ayrılması.
Ekonomik olarak, bir fikri ortaya çıkartmak için fazla bütçeye gereksinim duyulmaz. fikirlerin
ürüne dönüştürülmesi ciddi maliyet ve süreç gerektirmektedir. her ne kadar 1. ve 2. THS daha
uzun bir süreç gerektirse de bir fikrin gerçeğe dönüşmemesinin bir anlamı olmamaktadır.
Yüksek maliyetli olan hazırlık seviyeleri dikkate alınmıştır.
Temel/teorik araştırma aşaması tamamlanmış çıktıların prototip aşamasında yeterliliklerini test
edebilmek için firmalara ihtiyaç duyabilecekleri kaynak ayrılması önemlidir
Temel araştırmaları firmaların kendi imkanları ile yürütmesi mümkün olabilir. Prototip ortaya
çıkması, hangi ürüne gidileceğine yön vereceğinden en kritik aşama olarak değerlendirilmiştir.
Var olan bazı bilgiler oldugunu düşünüyorum .önce bunları uyguyarak araştıralım .ikinci öncelikli
olarak bu uygulamalı araştırmları ve temel araştırmaları destekleyelim .puanlamada var olan
bütçeyi en kısa vadede somut ihityaç duyulan ürünlere çevirme şeklinde harcanmalı .
Fikir aşamasında alınacak destek-yardım program ve fonlar, fikir aşamasındaki projeyi hayata
geçirmek için en önemli adımdır. İvmelenme için fikrin kabul ettirilmesi, simulasyon ile
gerekliliklerinin kanıtlanması projenin gerçekleşmesi olmazsa olmazdır.
Ana maliyet kalemleri uygulamalı araştırmada olup SSM ihtiyaçlarına dönük vasıflı ürünlerin
geliştirilmesi için bu gruptaki proje finansmanına kaynak aktarımı fazla olmalıdır. Savunma
teknolojileri ihtiyaçları için temel araştırma zorunludur, daha düşük bir bütçe oranıyla destek
verilmesi gerekir.
ilerlemek için ürün çıkarmak zorundayız, temel birikim olmadan işe başlanamaz, prototip ve test
maliyeti şirketlere verilen proje bedellerinden karşılanabilir
Ssm ürün ve prototip geliştirmeye odaklanmalı. Temel araştırmalar çok stratejikse
desteklenmeli. Temel araştırmalar Tübitak kanalı ile düşük bütçelerle üniversitelere verilmeli.
SSM ağırlıklı olarak son ürüne yönelik uzun soluklu ve yüksek maliyetli savunma projelerine
odaklanmalı.
Temel araştırma kopyalanabilir. Teknolojinin gerçek dünyaya yansıtilması için önce uygulama
sonra ürün geliştirme içeride yapılmalıdır.
Temel bilimlerde çalışma olmaz ise uygulamalı araştırmalarda dışa bağımlılık kaçınılmaz olur.
Özellikle ülkemizde deneysel hizmetler tamamlanamadığından yurtdışında test yaptırılması ve
bir ürün arge sırasıntest bedelinin yüksek tutması nedeniyle 3 numarayı sonrasında uygulama
kısmındaki zorluklardan dolayı bu kısma en yüksek verildi.
THS yi bir piramit olarak düşünürsek taban kısmını temel araştırmalar temsil
etmektedir.Sistemin iyileştirilmesine buradan başlatılması ve en büyük payın buraya
aktarılmasını düşüyorum .
İlk safhalarda hazır malzemeler vb kullanarak teknoloji gap inin kapatılması. Paralelinde temel
araştırma konularına eğilerek yerlileştirme ve bağımlılığın azaltılması sağlanmalıdır. Platform
testleri son aşamada olduğu için ilk zamanlarda dışarıdan hizmet dahi alınabilir.
Uygulamalı araştırma safhasına en fazla pay ayrılmasını düşünüyorum
Temel araştırmanın üniversiteler bünyesinde tekno girişim bölgelerinde yapılması, Uygulamalı
araştırmanın SSM bünyesinde yapılması ve sanayi ile koordineli olarak geliştirme çalışmalarının
yapılması.
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THS Tercih Nedenleri – İstanbul - Devam
Uygulama ile diğer ülkelerin birikimleri de kullanılabilir
Ürun bazli somut calismalara ihtiyac oldugu ancak bunu yaparken de inovatif yaklasimlar icinde
olunmasi gerektigini degerlendirmekteyim.
En fazla harcamadan yapılacağı uygulamali araştırmaya en fazla kaynak ayrılmalıdır. En az
kaynağın ayrılacağı 3 numaralı fazin daha çok özel şirketler tarafından desteklenmesi
sağlamalıdır
Ürüne dönüşebilir uygulamali araştırmaların ülkemizin gelişmişlik düzeyini hızla artıracağını
düşünüyorum
Kaliteli ürün geliştirme için tüm adımlar eşit oranda desteklenmelidir
3 aşamada yenilikçi bir ürün ortaya koymak için hayatı önem tasiyor fakat ürünü ortaya
koymadığını sürece diğer aşamalar arşiv olmak dışında bir fonksiyonu yerine getiremz
Temel araştırma ve simülasyon tecrübebiz oldukça iyi fakatuygulamalı araştırma ve deneysel
ürün geliştirm konusunda ciddi altyapıya ihtiyacımız var
Harekât alanında kullanılabilecek bir ürünün geliştirilebilmesi için öncelikle temel araştırma
safhasından geçmesi gerekir. Türkiye'de bu alandaki zayıf olan altyapıyı geliştirmek için en
fazla kaynak bu alana ayrılmalıdır.
Temel araştırma ve uygulamalı araştırmada eksikliğimiz. Yurtdışından teknoloji transfer edip
ürüne dönüştürmeye çalışmamız.
Uygulamalı bilimler daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadır ve dün vadisini içermektedir.
Uygulama ve urun gelistirmenin cok daha onemli ve elzem oldugunu dusunuyorum.
Tam millileşme için malzeme seviyesine kadar inilmesi gerekir bu da temel araştırma ile
mümkün olur.
Ürün geliştirme firma ağırlıklı yapılmalı. Temel araştırmalarda mevcut bilgiler kullanılabilir.
Temel arastirma onemli fakat 2 ve 3 e yapilacak yatirimlarim tky veya sayp programlari ile
universitelere dolayisiyla da temel arastirmaya akmasi gerektigini dusundugumden bu orani az
tuttum. Bence zorlu bolge uygulamali arastirma ve bu bolumde universite ile sanayinin
ortaklasa calismasi cok onemli
2. En masraflı fakat gerekli kısım olarak görülmektedir. 3. Ürünün alanda testi için gerekli
meblağlar çok yüksek olmaktadır. 1. Temel araştırma konusu bütün eksik olduğumuz
teknolojilerde en deteklenmesi gereken unsurdur. Çünkü öncelikle temel araştırmayı yapmamız
en doğru yaklaşım olacaktır.
aslinda her uc madde de cok onemlidir ancak temel arastirma olmadan bir sonraki adima
gecilemeyecegi icin 10 verdim.
Gelismis ulkelere nazaran cok yol katememiz gerektigi dusunulurse biran once arastirma
konusunu baska firmlardan destek alip uygulamaya gecmeliyiz.
Temel arastirmadan baslamak uzere surecin cok zahmetli ve vakit alan bir safha oldugunu
dusunuyorum ve urun gelistikce maddi kaynagin sivil sektore kayabilecegini dusunuyorum.
temel arastirma cok onemli ama ssm nin gorevi olmamali. universite ve arastirma enstitulerinin
gorev alani olmali
Temel arastirmalarda guclu olmadigmiz surece yuksek ths seviyelerinde saglam ilelreme
beklenemez. Temeli saglam olusturmadan urun gelistirmek taklitten oteye goturmez bizi.
Temel araştırma bütçe desteği olmadanda yapılabiliyor bunun için büyük bir desteğe ihtiyaç
olduğunu düşünmüyorum önemli olan firmaları zora sokacak konularda destek teşvik
sağlanmasıdır.
Yerli ureticinin destege ihtiyaci var.
Uygulamali arastirma icin altyapi gereksiniminin yuksek ve yetersiz olmasi
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THS Tercih Nedenleri – İstanbul - Devam
Uygulamalı eğitimler ve deneyler tecrübe katacağı için kendi araştırma konularımızı belirleyip
inovasyonlara kapı açacak keşiflerde bulunabiliriz.
protorip testlerinde kullanilan ekipmanlar ve testler ciddi maliyet olusturmaktadir. bu testlerde
kullanilan bircok ekipman disa bagimlidir.
Sektöre daha fazla oyuncu çekilmeli sektör genel olarak buyumeli
Hepsi aynı derecede önemli fakat, geliştirmesi ve ön yatırım miktarları göz önüne alındığında bu
şekilde pay edilmeli.
Bütçesel açıdan çoğunluğu deneysel araştırmalar aldığı için
Bu oranlarda bütçe ve zaman ayrılması gerekmektedir.
Ürün odaklı çalışmalar diğerlerinin de gelişimine katkı sağlayacak
Eşit dağılım yapılması ve bugün en az önemin verildiği THS 1-3 aralığındaki temel çalışmaların
biraz daha öne çıkartılması bakımından önemlidir.
Not: Bazı açıklamalar, katılımcıların hangi THS konusundaki tercihlerini ve hangi THS
seviyesi için açıklama getirdiğini ortaya koymuyor olsa bile genel olarak tercih
kriterlerini ve bakış açısını ortaya koyması açısından fayda sağlamaktadır.
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5-I) SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2017-2021
STRATEJİK

DÖNEMİ

VİZYON

VE

MİSYONUNA

GİRDİ

SAĞLAYACAK

KELİMELER, KAVRAMLAR

Katılımcılara ‘SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetiminin 2017-2021 yılları arasında tüm çalışmaları
başarıyla tamamlaması ve beklenenin çok üzerinde bir performans gerçekleştirmesi durumunda
2021 yılında ulaşacağı noktayı resmetmek için hangi kelimeyi kullanırsınız?’ sorusu sorulmuş ve
her katılımcı bireysel olarak görüşlerini bildirmiştir. Katılımcılar tarafından aktarılan kavramlar,
kelimeler aşağıda sunulmuştur.
Ankara Çalıştayı Sonuçları
Vizyon ve Misyon Kelimeleri – Ankara
Rotaya girdik

Ülkesel Kalkınma

İnovasyon / İnovatif

Lider (4)

Bagımsız

Şaşırtıcı

Artık rakibi kendisi
Müthiş / Muhteşem / Mükemmel / Muazzam
/Fevkalade

İleri
Başarılı (4) / Başardık / Başarı / Beraber
başardık

Teknolojiye yön veren ülke

Ortak hedef için Koordinasyon

Teknolojide lider

Yenilmez

Çok paydaşlı yönetim

İnanç

Yetkin

Mucize

Zekice

En üst ligde yer alan

Vizyoner, oyunbozan

Yetenek Kazanımı

Silah teknolijisi gelişmiş

Gurur

Ürünlerdeki yerlilik:%60

Savunmayla Gelen Başarı

Koordineli ArGe&caydiricilik

Bir alanda dünya lideri olmak

Egemen

Göz alıcı

Kendine yeten

Olumlu (2)

İrade

Söz sahibi

Güvenilir

Azim

Zirve (2) /Zirvede

Çevik

Sarsılmaz

Taarruz yapili TSK

Sürpriz :)

Pioneer, öncü

Çağ Atlatan

Ürün odaklı Ar-Ge

Yerli ve odaklı

Keep it simple

Değerlendirmeye 63 kişi katılmıştır.
52

İstanbul Çalıştayı Sonuçları

Vizyon ve Misyon Kelimeleri - İstanbul
Atatürk

Güzel bir başlangıç

Lider (2) / Lider veya öncü
Bağımsızlık (2) / Bağımsızlık ve Özgüven /
Bağımsız (2)

Sarsılmaz, vakurlu

Sinerji

Uzay yolunda

Mükemmel (2)
İnanmak başarmanın temelidir / Zor oldu
ama başardık

Güçlü (2) / Sakin ve güçlü

Birleştirici

Strateji / Stratejik ürün odaklı

Dışa bağımlı olmayan
Güçlü Ar-Ge, Güçlü Ordu / Güçlü bir
teknoloji

Diriliş

Çağdaş

Zirvedeyiz

Olağanüstü

Vizyoner / Doğru vizyon

Hava & Deniz hakimliği/üstünlüğü

Ankara uzay üssü

Evrensel saygın

Geleceğe Hakim

Take-off (yükseliş)

Etkin

İlk adım

Milli (4) / Millileşme / Milli Mücadele
Değerlendirmeye 46 kişi katılmıştır.
Kavramların yanında parantez içinde yer alan rakamlar tekrar sayısını göstermektedir.
Aynı kavramın /kelimenin türetilmiş hali birarada gösterilmiştir.
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6) ÇALIŞTAYLARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Ankara ve İstanbul’da yapılmış olan SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi Strateji Çalıştayı’nın
kapsam, içerik, akış ve katılımcı olarak değerlendirilmesi aşağıda yer almaktadır.
Değerlendirme konuları hem Ankara hem İstanbul çalışmaları için geçerlidir.
Çalışma, program başında belirlenmiş hedeflerine ulaşmıştır
Strateji Çalıştayı, işbu raporun ilk bölümünde belirtildiği üzere, SSM’in Arge ve Teknoloji
Yönetiminde 2017-2021 yılları için hazırlayacağı stratejik planlama çalışmasına 5 çalışma
konusunda paydaşlardan giridi temin etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Gerek elde edilen sonuçlar, gerek çalıştay süresince gözlemlenenler, gerekse katılımcı
yorumları, belirlenmiş olan tüm hedeflere ulaşıldığını göstermektedir.
Bu çerçevede en öncelikli amaç olan SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimine yönelik 2017-2021
yılları strateji planlaması için paydaşlardan girdi elde edilmiştir.
Katılımcı grup, çalışmanın hedeflerine çok uygun belirlenmiştir
Çalıştayın ana amacının paydaşların görüşlerini alarak stratejik planlamaya girdi sağlamak
olması nedeniyle kamu kurumları, üniversiteler, farklı özel sektör kuruluşlarının olması,
sözkonusu kuruluşlardan konunun uzmanlarının katılmış olmaları çalıştayın doğru hedef kitle ile
gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Katılımcı grup, kişi ve kurum sayısı ve çeşitliliği itibarıyla sektörü temsil etmektedir.
Ankara çalıştayına 33 kurumdan 73 kişi, İstanbul çalıştayına 55 kurumdan 79 kişi katılmıştır.
Kurumlar incelendiğinde, kamu kurumları, ünivesiteler, büyük ölçek şirketler ve orta ölçek
şirketler olarak dağılım göstermektedir.
Bu çerçevede gerek katılımcı sayıları, gerek kurum sayıları, gerekse kurumların çeşitliliği
açısından iki çalışmanın da sektörü temsil ettiği yorumlanabilir.
Masalardaki oturma planı her konunun çok yönlü olarak her masada değerlendirilmesini
sağlamıştır.
İki çalıştayda da oturma düzeni önceden belirlenmiş ve tüm çalışma masalarında mümkün
olduğunca karma gruplar hedeflenmiştir. Bu sayede, grup kararlarının oluştuğu her çalışma
masasında çok yönlü tartışmalar gerçekleşmiş, her bir katılımcının her konudaki tartışmada farklı
bakış açılardaki görüşleri dinlemesi, değerlendirmesi, tartışması sağlamıştır. Grupların
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oluşturmuş olduğu kararların (yeşil ışık ve kırmızı ışık sonuçları) çeşitliliği bu yorumu
desteklemektedir.
Çalışma, hedeflenen derecede aktif katılım ile gerçekleştirilmiştir
Çalıştay, son derece interaktif formatta, herkesin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sırasında her katılımcının sürece eşit miktarda katılımını sağlayan yapılandırılmış araçlar
(Örneğin yeşil ışık ve kırmızı ışık düşünme teknikleri) etkin işlemiştir.
Unutulmamalıdır ki, insanlar dahil edildikleri süreçleri desteklerler. Katılımcı görüşleri de bunu
desteklemektedir.
Çalıştay katılımcılarda memnuniyet ve motivasyon sağlamıştır
Çalışma sırasındaki katılım isteği ve katılım ve katılımcı görüşleri bu şekilde bir çalışmanın
olmasının belirlenmiş olan hedeflere hizmet etmesi nedeniyle katılımcılarda memnuniyet
sağlamış ve motivasyonu arttırmıştır.
Çalışmanın sürenin uzatılması faydayı arttıracaktır
Çalıştay 9:30 – 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Gerek katılımcı sayısının yüksekliği,
gerekse planlanan akışın yoğunluğu nedeniyle çalıştayda zaman baskısı oluşmutur.
Aynı akışla, çalışmalar sonrasında katılımcıların ve grupların görüşlerini almak, bir tartışma
ortamı oluşturmak çalışmanın verimliliğini ve katılımıcların motivasyonunu arttıracaktır.
Çalışmanın ideal süresi 1,5 gündür.
Bu konuya yönelik çeşitli katılımcı değerlendirmeleri bulunmaktadır.
Çalışmada yer alan iki çalışma konusu sonuçları birbiri ile benzerlik göstermektedir.
Önceki bölümlerde belirtildiği gibi çalıştayda 5 farklı çalışma konusunda katılımcıların
görüşlerinin alınması en öncelikli amaçlardan birisi olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede 5
çalışma konusu içinde yer alan ‘Arge Yönetimi’ ve ‘Arge Yol Haritası’ katılımcı grup tarafından
biribirine benzer algılanmış ve sonucunda benzer görüşler elde edilmiştir.
Ankara ve İstanbul Çalıştaylarının sonuçları birbirleri ile karşılaştırılabilir.
İki çalıştayda yapılan çalışmaların sonuçları birbirinden bağımsız olarak önceki bölümlerde çeşitli
puanlamalarla ve önceliklendirme sıralamalarıyla sunulmuştur.
Çeşitli konu başlıklarında Ankara ve İstanbul çalışmalarını birbirleri ile karşılaştırmak, puanlarıyla
çeşitli işlemler yapmak ihtiyacı duyulabilir. Sonuçları ve verilen rakamları karşılaştırırken
aşağıdaki nokatalara dikkat etmek gerekmektedir:
55

•

Önceliklendirme sırasına göre sıralanmış olan tablolarda (örneğin arge yönetimine
yönelik öneriler) herhangibir maddenin/önerinin kaçıncı sırada olduğuna ek olarak
‘ortalama puan’, ‘değerlendiren sayısı’ ve ‘toplam puan’ değerleri verilmiştir. Katılımcı
sayılarının farklı olması nedeniyle iki farklı çalıştaydaki iki farklı (veya iki benzer) madde
(Örneğin devlet iradesinin olması) karşılaştırılırken, tabloda kaçıncı sırada olduğu ve
ortalama puan kriterleri kullanılabilir. Buna karşılık değerlendiren sayısı ve toplam puan
kriterleri katılımcı sayısının farklılığından dolayı kullanılmamalıdır.

•

Eğer ki, değerlendiren sayısı ve toplam puan kriterlerine göre bir karşılaştırma yapılmak
isteniyorsa, o zaman sözkonusu iki kriter ilgili çalışmadaki toplam katılımcı sayısına
oranlanmalı ve ‘katılımcı başına değerler’ hesaplanarak karşılaştırılmalıdır.

•

Bir sonraki ‘sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması’ bölümünde bu konuya dikkat
edilerek ve gerekli düzeltmeler yapılarak karşılaştırmalar ve işlemler yapılmıştır (Örneğin,
THS seviyelerinde iki grup sonuçlarının konsolide edilmesi)

56

7) ÇALIŞMALARIN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI
Ankara ve İstanbul’da yapılmış olan SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi Strateji Çalıştayı ile ilgili
tüm çıktılar, işbu raporun önceki bölümlerinde aktarılmıştır. Bu bölümde sözkonusu çıktılar
aşağıdaki kriterler baz alınarak değerlendirilecek ve yorumlanacaktır:
-

Ankara ve İstanbul sonuçlarının karşılaştırılması

-

Her bir çalışmanın sonuçların birbiri ile uyumu ve tutarlılığı

-

SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi Stratejik Planlamasına olası katkısı

7-A) Öngörüler
Genel olarak yapılacak bir stratejik planlama çalışmasının kapsadığı dönemdeki öngörüleri
dikkate alması önem arzetmektedir. Bu nedenle çalıştayda stratejik planlamaya girdi teşkil
edecek konular öncesinde öngörü çalışması yapılmıştır.
Her iki çalıştayda elde edilen çıktılar incelendiğinde bazı öngörülerin savunma sanayiini
etkileyecek dış faktörler, bazılarının ise savunma sanayii kapsamında gerçekleşmesi beklenen
öngörüler olduğu gözlemlenmiştir.
SSM tarafından yapılacak stratejik planlama çalışmasında özellikle kontrol edilemeyen dış
faktörlerden oluşan öngörülerin dikkate alınması (örneğin; siber savaşların beklenmesi) önem
arz etmektedir.
SSM kontrolünde veya kararında olabilecek öngörüler ise, stratejik karar önerisi olarak
değerlendirilebilir (Örneğin; temel bilimlere yatırımın teşvik edilmesi gibi)
Ankara ve İstanbul çalışmalarının sonuçları birbiri ile çok benzerlik göstermekte ve tutarlıdır.
Önceliklendirmeleri de dikkate aldığımızda en kuvvetli öngörüler aşağıda belirtilmiştir;
-

Savaşlarda insan katılımının azalması ve insansız silahların, araçların artacak olması.

-

Hibrit, asimetrik, siber savaşların ve terör olayların artacak olması.

-

Savunma sanayiinin uzay alanına genilemesi, uzayın kullanımı

-

Bilişim teknolojilerinin gelişerek savunma sanayiine etkisi artacak

-

Malzeme teknolojileri gelişerek savunma sanayiine etkisi artacak
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Diğer bölümlerin değerlendirilmesinde ve stratejik planlama çalışmalarında bu konulara yönelik
stratejik hedeflerin konulması ve/veya belirlenen strateijk hedeflerin sökonusu öngörüleri dikkate
alması yapılacak stratejik planlama çalışmasının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini arttıracaktır.
7-B) Savunma Sanayiinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
Gerek güçlü yönlerde gerekse zayıf yönlerde genel olarak Ankara ve İstanbul çalışmalarının
sonuçları birbiri ile uyumludur.
İki

grubun

çıktılarında

farklılık

gösteren

maddelerden

birisi

‘Devlet

politikalarının

olması/olmaması’dır. Ankara sonuçlarında savunma sanayii arge ve teknoloji yönetimine
yönelik devlet politikalarının olması güçlü bir yön olarak belirlenmişken, İstanbul’da zayıf yönler
arasında çıkmış ve 7 kişinin oyunu almıştır.
Bu farklılık, Ankara’nın katılımcı kitlesinin ölçeği nedeniyle kamuya daha yakın olması, istanbul
katılımcılarının ise devletle daha az iletişimde olması nedeniyle kamuya daha uzak olmasından
kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır.
Buradan çıkarılacak aksiyon planı, oluşturulacak devlet politikalarının mesafe ve ölçek
gözetmeksizin her paydaşa daha etkin duyulması olarak tanımlanabilir. Zira, Arge Yol Haritası
çalışmasında bu konuda öne çıkan öneriler içinde yer almaktadır.
Türkiye’de savunma sanayii arge ve teknoloji yönetiminin güçlü yönleri değerlendirildiğinde,
SSM’in, ‘millileştirme’ gibi uzun yıllara yayılan genel stratejik hedefleri ve 2012-2016 yıllarına ait
mevcut teknoloji yönetimi stratejik planlamasında yer alan stratejik hedeflerle uyum gösterdiği
tespit edilmiştir. Bu da SSM’in teknoloji yönetimi konusundaki stratejik yönetim başarısını ortaya
koymaktadır.
Savunma sanayi teknoloji yönetiminin zayıf yön analizinde en dikkat çekici nokta, iki çalışmada
da, teknoloji yönetiminde yer alan koordinasyon eksikliğinin ilk sıralarda yer almasıdır. Devam
eden çalışmalarda sözkonusu koordinasyonun sağlanması da en çok desteklenen stratejik
öneriler arasında yer almaktadır.
Buradan yola çıkarak, savunma sanayii arge ve teknoloji yönetiminde koordinasyonun
sağlanması, tarafımızca, stratejik hedeflerde yer alması gereken önemli başlıklardan birisi
olarak yorumlanmaktadır.
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İki çalışmada da zayıf yön olarak ortaya çıkan ve üst sıralarda yer alan ‘karar süreçlerinin
yeterince hızlı olmaması’ sektörün büyüklüğü, stratejik önemi, etki alanları ve riskleri göz
önüne alındığında tarafımızca normal bir durum ve daha önemlisi olması gereken bir durum
olarak yorumlanmaktadır.
7-C) SSM Arge ve Teknoloji Yönetiminde Odaklanılması Önerilen Teknoloji Konuları
Çalışmada katılımcı gruplar bireysel olarak EDA Teknoloji Taksonomisinde yer alan 32 teknoloji
konusunu önceliklendirmişlerdir.
Sonuçlar, karşılaştırmalı olarak analiz edildiği zaman ilk dört içinde önceliklendirilen 3 konu
biribiri ile benzerlik göstermektedir. İki çalışmada belirlenmiş ilk dört aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Ankara

İstanbul

Teknoloji Konusu

Sıralaması

Sıralaması

Electronic Warfare and Directed Energy Technologies

1

3

Sensor Systems

2

6

Electronic, Electrical & Electromechanical Device Technology

3

2

Structural & Smart Materials & Structural Mechanics

4

1

Aşağıdaki tabloda, Ankara ve İstanbul’daki çalışmalarda alınmış olan toplam puanlar, katılımcı
sayılarının farklı olmasından dolayı ek bir analize tabi tutulmuştur: Toplam puan, katılımcı
sayısına oranlanarak kişi başı puan hesaplanmış ve sonrasında iki çalışmanın kişi başı puanı
toplanarak tek bir sıralama elde edilmiştir. Aşağıda belirtilen puanlar kişi başı puanlardır.
Ank.

İst.

Top.

Teknoloji Konusu

Puan

Puan

Puan

Structural & Smart Materials & Structural Mechanics

1,000 1,480 2,480

Electronic Warfare and Directed Energy Technologies

1,265 0,980 2,245

Sensor Systems

1,186 0,980 2,166

Electronic, Electrical & Electromechanical Device Technology

1,031 1,060 2,091
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Çalışmalar sonucunda katılımcılardan sağlanan girdilerin SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi
Stratejik planlamasında kullanılması durumunda, 2017-2021 yılları arasında odaklanılması
gereken konular yukarıdaki önceliklendirme ile ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji konuları çalışmasında, iki grubun sonuçlarında bazı teknoloji konularında önemli farklı
puanlamalar ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki tablo sıralama açısından sapmanın en fazla olduğu 5
teknoloji konusunu kapsamaktadır:
Ankara

İstanbul

Sıralama

Teknoloji Konusu

Sıralama

Sıralama

Farkı

Manufacturing Processes/Design Tools/Techniques

19

4

15

Integrated Platforms

6

20

14

Equipped Personnel

30

18

12

Battlespace Information

20

31

11

Simulators, Trainers and Synthetic Environments

22

11

11

Yukarıdaki tabloda ilk iki sırada yer alan teknoloji konularının (Manufacturing Processes/Design
Tools/Techniques ve Integrated Platforms) bir çalışmada üst sıralarda yer alması (4. ve 6.) diğer
çalışmada ise altlarda (19. ve 20.) yer almasının nedenleri irdelenmelidir.
7-D) Argenin Etkin Yönetimi İçin Uygulanması Önerilen Fikirler
Hem Ankara hem İstanbul çalışmasında savunma sanayii arge yönetiminin etkinliği için
geliştirilen öneriler oldukça geniş yelpazede konuları kapsamaktadır. Bu çerçevede katılımcılar
tarafından diğer konulara göre daha stratejik bir başlık olarak algılandığı yorumlanabilir.
Örneğin, ünüversite-sanayi işbirliği ayrı bir çalışma konusu olmasına karşın ve bu konuda
çalışılacağı katılımcı gruplarla paylaşılmış olmasına karşın arge yönetimi başlığı altında
üniversite-sanayi işbirliğine yönelik öneriler de aktarılmıştır.
Arge yönetiminde en öne çıkan öneri savunma sanayii arge yönetiminin koordineli bir şekilde
gerçekleştirilmesidir. Savunma sanayii arge yönetiminin zayıf yönlerinde de öne çıkan bu durum
gerek Ankara gerekse İstanbul çalışma gruplarının çözümlenme ihtiyacı duyduğu öncelikli bir
konu olarak yorumlanabilir.
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Bu nedenle savunma sanayiinin arge yönetiminin koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi stratejik
planlamada yer alması gereken bir hedef ve konu olarak değerlendirilebilir.
Arge yönetiminde çözüm ve geliştirme önerisi getirilen bir diğer konu ise üniversite-sanayi
işbirliği üzerinedir.
Başka bir başlık olmasına karşın, bu konuda iki çalışma grubunda da farklı fikirlerin üretilmiş
olması konunun katılımcılar açısından önemini ortaya koymaktadır.
Bu nedenle, 2012-2016 stratejik döneminde olduğu gibi 2017-2021 stratejik döneminde de
üniversite sanayi işbirliğinin bir stratejik sonuç alanı (strategic pillar) olması önerilmektedir.
Açıklama: Stratejik sonuç alanları (strategic pillars), 2012 – 2016 dönemi stratejik planlama
çalışmasında yer almamaktadır. 2017-2021 dönemi stratejik planlamasında yer verilmesi
önerilmektedir.
7-E) Savunma Sanayii Arge ve Teknoloji Yönetiminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin
Verimliliğini ve Etkinliğini Arttırmak İçin Uygulanması Önerilen Fikirler
Gerek Ankara gerekse İstanbul çalışmalarında bir kısmı stratejik hedefe, bir kısmı da sözkonusu
stratejik hedeflerin taktiksel hedeflerine ve/veya aksiyon planlarına yönelik birçok öneri
geliştirilmiştir. Örneğin, Ankara çalışma grubunun ilk önerisi olan ‘Kamu kurumları, sanayi,
üniversite işbirliklerini arttıracak/geliştirecek mekanizmanın kurulması’ bir stratejik hedef olarak
değerlendirilebilir. Buna karşılık ‘yetkinlik haritalarının kurulması belirlenmesi ve uygun
eşleştirmelerin yapılacağı mekanizmaların kurulması’ ise bir taktiksel hedef veya aksiyon planı
olarak değerlendirilebilir.
Arge yönetimi bölümünde de belirtildiği gibi, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin, SSM Arge ve
Teknoloji Yönetimi 2017-2021 Stratejik planlamasında bir stratejik sonuç alanı (strategic pillar)
olarak belirlenmesi, stratejik hedefin revize edilmesi ve uygulanabilir önerilerin bu stratejik hedef
altında değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu çerçevede gerek İstanbul gerek Ankara çalışma
gruplarında gündeme gelen her önerinin değerlendirilebilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir.
İki çalışmada önerilen öneriler birbirleri ile benzerlik göstermekte olup, birbirleri ile uyumsuz bir
durum gözlemlenmemiştir.
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7-F) 2017–2021 Yılları Arasında Türkiye’de Arge Yol Haritasında Yer Alması Gereken
Öneriler
Ankara ve İstanbul çalışmalarının sonuçları incelendiğinde arge yol haritasına yönelik önerilerin
genel olarak iki ana başlık altında toplandığı gözlemlenmektedir. Bunlar;
-

2017-2021 Stratejik dönemi için arge yol haritasının nasıl yapılması gerektiğine yönelik
öneriler

-

2017-2021 stratejik döneminde arge yol haritasında neler olması gerektiğine yönelik
öneriler.

Arge yol haritasının nasıl yapılması gerektiği konusunda gelen öneriler genel olarak paydaşların
da görüşlerinin alınması, yol haritasının beraber oluşturulması ve oluşturulan yol haritasının
paydaşlarla paylaşılması yönündedir.
İkinci başlık olarak arge yol haritasında neler olması gerektiğine yönelik öneriler incelendiğinde
ise, önerilerin ‘arge yönetimi’ başlığı altındaki öneriler ile benzerlik gösterdiği gözlemlenmektedir.
Başka bir deyişle ‘arge yönetimi’ ile ‘arge yol haritası’ başlıkları biribiri ile benzer bir şekilde
algılanmış ve benzer öneriler geliştirilmiştir.
Bu değerlendirme çerçevesinde, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen SSM Arge ve Teknoloji
Yönetimi Strateji Çalıştayları ve bu çalıştaylarda arge yönetimi ve arge yol haritası konularına
yer

verilmesi

ve

katılımcıların

görüşlerinin

alınması

sayesinde,

arge

yol

haritasının

oluşturulmasına dahil edilmesi sağlanmıştır.
2017-2021 Yılları SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi Stratejik Planlama çalışması tamamlandıktan
sonra, sözkonusu çalıştaylarda önerilmiş olan önerilerden bazılarına yer verilmesi durumunda
bunun katılımcı gruplar ve/veya paydaşlar ile paylaşılması önerilmektedir.
Bu yaklaşım hem stratejilerin paydaşlar tarafından daha fazla benimsenmesine gönüllü
işbirliğine

fayda sağlayacak, aynı zamanda SSM’in, Türkiye’deki savunma sanayi arge ve

teknoloji yönetiminin koordinasyonunda lider olarak algılanmasına etki edecektir.
7-G) 2017–2021 Yılları Arasında Arge ve Teknoloji Yönetimine Ayrılacak Kaynağın
Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) Bazında Dağılım Önerileri
Her iki çalıştayda da kişisel olarak yapılan değerlendirme sonucunda alınan sonuçlar hatırlatma
amacıyla aşağıda tekrar sunulmuştur.
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Ankara %
Dağılım

İstanbul %
Dağılım

Deneysel/Ürün Geliştirme

37,41

30,36

Uygulamalı Araştırma

34,90

48,21

Temel Araştırma

27,69

21,43

64

50

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)

Katılımcı Sayısı (Kişi)

Yapılan iki çalıştayın çıktılarında/sonuçlarında en önemli farklılık teknoloji hazırlık seviyelerinde
oluşmuştur. Ankara çalışma grubu deneysel/ürün geliştirmeye en fazla bütçeyi ayırıp, toplam
bütçeyi 3 seviyede daha dengeli dağıtırken, İstanbul çalışma grubu en yüksek kaynağı
uygulamalı araştırmaya ayırmış ve daha keskin bir dağıtım gerçekleştirmiştir.
İki çalışma grubunda çıkan sonuçların farklı olmasındaki en önemli etkenin, katılımcıların bağlı
bulundukları kurumların ölçek farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ankara çalışma
grubu ile İstanbul çalışma grubu katılımcıları karşılaştırıldığında, Ankara çalışma grubunda ana
yüklenici firmalardan daha fazla katılımcının yer aldığı ortaya çıkmaktadır. İstanbul katılımcı
grubunuda ise alt yüklenici oransal olarak daha yüksektir.
Ana yükleniciler ürün geliştirmeye daha fazla odaklandıkları/odaklanacakları için, SSM’in
deneysel/ürün geliştirme seviyesine kaynak ayırması kendilerine daha fazla fayda sağlayacaktır.
Alt yükleniciler açısından bakıldığında ise uygulamalı araştırmanın kendilerine daha fazla fayda
ve katma değer sağlayacağı öngörülmektedir.
SSM’in Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı kaynak planlaması yapmak yerine tek bir kaynak
planlama yapması öngörülmektedir. Bu nedenle iki çalıştayın sonuçları aşağıdaki tabloda
konsolide edilmiştir.

Ankara
%

Ankara
kişi

İstanbul
%

İstanbul
kişi

Toplam
kişi

Toplam
%

Deneysel/Ürün Geliştirme

37,41

24,0

30,36

15,2

39,2

34,4

Uygulamalı Araştırma

34,90

22,3

48,21

24,1

46,4

40,7

Temel Araştırma

27,69

17,7

21,43

10,7

28,4

24,9

Toplam (% veya kişi)

% 100

64

% 100

50

114

%100

Teknoloji Hazırlık
Seviyesi (THS)
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İki çalışma grubu konsolide edilirken her bir seviyeye kaç kişinin oy verdiği hesaplanmış, iki
çalışma grubundaki her seviyedeki kişi sayıları toplanmış ve toplam katılımcı sayısına (114)
oranlanmıştır.
Eğer ki SSM, teknik olarak, katılımcı grubun görüşleri çerçevesinde kaynağını THS’lere
dağıtırsa, olması gereken dağılım en son kolondaki durumdur.
7-H) SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi Vizyon ve Misyon Çalışması
Sözkonusu iki çalıştayda, SSM’in Stratejik Planlama çalışmasına girdi teşkil etmesi amacıyla
katılımcılara ‘vizyon’ ve ‘misyon’ kavramları belirtilmeden, vizyonun tanımı senaryolaştırılmış ve
kişisel görüşleri ile vizyonu birer kelime/kavram ile tanımlamaları istenmiştir.
Bu

çalışmanın

sonuçları

değerlendirildiğinde

çok

fazla

kelime/kavram

ortaya

çıktığı

gözlemlenmiştir. Bunun nedeni sözkonusu çalışmanın öncelikli bir çalışma olmaması ve zaman
baskısı nedeniyle sadece kişisel bir çalışma olarak yapılmış olmasıdır. Herhangi bir grup
çalışması şeklinde ortak kavram belirleme çalışması yapılmamış olması nedeniyle de ortaya
çıkan kelime/kavram sayısı yüksek olmuştur.
Bu nedenle sadece bu kelime/kavramlarla çalışma grubunun çıktısı olarak bir vizyon belirlemek
çok mümkün değildir.
Bununla beraber;
-

Önerilen vizyon kelime/kavramları,

-

2012-2016 dönemi SSM Arge Ve Teknoloji Yönetimi mevcut vizyonu ve misyonu,

-

Öngörüler, güçlü yönler ve zayıf yönler çalışmalarının sonuçları ve yorumları,

-

Çalışma konularındaki öneriler,

değerlendirilerek SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi 2017-2021 Stratejik Planlama dönemi için
aşağıdaki vizyonu, misyonu ve önerilmektedir:

SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi 2017-2021 Vizyonu
‘Türkiye’nin Savunma Sanayiini her zaman ileriye taşıyacak teknoloji yönetimine
liderlik etmek’
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SSM Arge ve Teknoloji Yönetimi 2017-2021 Misyonu
‘Tüm paydaşlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlayarak, savunma sanayii
teknolojilerinin millileştirilmesine, geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına
yön vermek’

Önerilen vizyon ve misyon, SSM’in, Türkiye’de arge ve teknoloji yönetiminde ihtiyaç duyulan
koordinasyon eksikliğini tamamlayan bir rol üstlenmesi üzerine kurgulanmıştır. Zorlayıcı olmakla
beraber bu vizyon ve misyonun gerçekleştirilmesinin Türkiye’nin savunma sanayiine önümüzdeki
dönemde sağlayacağı katkı paha biçilmez olacaktır.
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8) KATILIMCILARIN ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRMELERİ
Çalışatayın en son aşamasında tüm katılımcılardan yapılan çalışmanın online bir anket
aracılığıyla değerlendirilmesi istenmiştir. Serbest format olarak aktarılan görüşler aşağıda yer
almaktadır.
Çalışmayı 64 kişi değerlendirmiştir.
Ankara Çalıştayı yorumları

Katılımcı Değerlendirmeleri - Ankara
Bu kadar kısa sürede iyi bir katılımla ancak bu kadar fazla konuya temas edilebilir ve görüşler
bu kadar hızlı alınabilirdi. Teşekkürler.
Beklediğimden daha verimli bir çalışma oldu.
Yararlı bir çalıştay oldu, düzenli hale getirilmeli. Öte yandan süre uzatılmalıdır
İlgili çalışmanın profesyonel bir kurum tarafından yapılması, tum paydaşların katılması olumlu
görüşlerimdir.
Farklı görüşlerin tek potada eritildiği sentezleyici bir yaklaşım sergilendi. Uygulanan metodoloji
herhangi bir yansıtma ve güdümlü sonuç almayı engeller nitelikteydi. Sonuçların sağlıklı
olacağı görüşündeyim.
Stratejide paydaşların görüşlerinin ve eleştirilerinin alınması çok olumlu. Öte yandan bu tür
toplantıda fikirlerin ayaklarının yere basması açısından somut örnek atelye çalışmalarının
yapılmasının çok daha verimli olacağını değerlendiriyorum. Zira kanımca ülkemizin geldiği
noktadan bir üst kategoriye geçmesi daha ayrıntıda kurgu, sistematik ve ortak algıların
oluşmasına bağlıdır. Bugüne kadar soyut bağlam ve düzeyde birçok fikir ve harita ulaştı.
Fakat bunların uygulama planı ve pratiklere geçişinde ciddi açıklar ve eksiklikler var. Bunları
çözmek ise daha odaklı ve somut atelye çalışmaları ile uygulama pratiklerini masaya yatırmak
ve olgunlaştırmak ile mümkün olacaktır. Örneğin böyle bir çalıştayda örnek bir platformdan
yola çıkarak bunun alt sistemleri, bileşenleri ve temel teknoloji altyapıları nasıl çözümlenmeli
(tabiiki Türkiyenin mevcut yapısı ve gerçekleri bağlamında) burada hangi oyuncular (Silahlı
kuvvetler, SSM, Tübitak, Ana yükleniciler, anaaltyükleniciler, bileşen sağlayıcılar, uygulamalı
araştırma merkezleri ve üniversiteler) hangi rol, organizasyon ve etkileşim ile ArGe yol haritası
ve bunun uygulamasını gerçekleştirmeli konusunun simülasyonu yapılarak konu çok daha
verimli bir sonucu ve uygulanabilir/sistematik pratiğe kavuşacaktır.
Çalıştayın daha uzun bir zaman diliminde yapilabilirdi.
Çalışma sırasında konuşulan konuların, hep konuşula gelen konular olduğunu fark ettim. Yeni
ve yaratıcı fikirler ortaya çıkmadı. Örn. Motivasyon artırıcı, insan kaynağını daha ana
okulundan başlayayarak araştıran, düşünen, üreten, farklı görüşler ortaya koyan "icat çıkaran"
bir nesil olarak yetiştirilmesi için önlemler alınması gerekir diye düşünüyorum. Free format
tartışma ve fikir ortaya çıkarılmasını sağlayan tartışma ortamlar sağlanması çok yararlı olur.
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Daha az kisinin katilacagi ve yazili degil sozlu tartismalarin donecegi bir toplanti faydali olabilir
Çalışma genel iitibariyle güzel kurgulanmış.
Çalıştay çok faydalı oldu. Durumsal farkındalık yaratmada bir başlangıç yapıldı. Sonuçların
katılımcılarla paylaşımı bu toplantıda oluşturduğumuz farkındalığın pekiştirilmesi için gerekli
olduğunu düşünüyorum. Gerektiğinde devam eden çalışmalarınıza her zaman destek olmaya
hazır olduğumu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla... Sami Pancaroğlu
kısa süre içinde gerçekleştirilmeye çalışıldı. başarılı buluyorum. Sürenin daha uzun tutulup
konuların daha ayrıntılı olarak ele alınmasını önerebilirim.
Düzenleme çalışmalarının aralarda daha hızlı yspılması
Çalışma yoğun bir programda geçse de verimli buldum. online anketler gibi teknolojik alt
yapının mevcut olması verimliliği artırıcı idi.
faydalı olduğunu değerlendiyorum. Teşekkürler.
Çok faydalı olduğunu düşünüyorum
Çalışma verimliydi ancak ankete verilen yanıtlar sadece çalıştay katılımcılarının görüşlerini
yansıtmaktadır (istatistiki açıdan yanlılık oranı yüksek). Bu tarz bir çalıştay öncesinde,
savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların görüşlerinin toplanması amacıyla
geniş katılımlı bir ön-anket çalışmasının yapılması daha faydalı olurdu. Veya en azından bu
çalıştayda çıkan sonuçlar da ikincil bir verifikasyona tabi tutulmak amacıyla geniş kitleye bir
anket yolu ile açılabilir.
Ülkemiz için süphesiz ki cok değerli bir calisma. Uygulanan yöntemin de kısıtlı zaman
içerisinde belli bir kalitede çıktı elde edilmesi icin yeterli oldugunu ancak iyileştirilebilecegini
düşünüyorum.
genel olarak çok yararlı buldum. birkaç güne yayılsaydı daha kaliteli sonuç alınabilirdi. böyle
bir zemin sağlandığı için teşekkürler
çok faydalı olacağına inandığım bir çalışma oldu. SSM'nin bu çalışma sonunda aldığı stratejik
kararları da bizlerle paylaşmasını isteriz.
Oldukça faydalı güzel Düşünceler oluştu
Görüşlerimizin değerlendirileceğine inanıyor, faydalı olacağını umut ediyorum.
Faydalı bir etkileşim oldu.
Yararlı bir çalışmaydı.
Bence müthişti, periyodik olarak gözden geçerken formatında tekrarlanmalı
Profesyonel ve etkili olabilecek bir çalışma
Öğleden evvel konsantreli bir çalışma oldu. Öğleden sonra bu azaldı. Burada yeni bir
motivasyona ihtiyaç var.
Katılımcıların her birinin görüşlerinin alınması için uygun bir yöntem izlendi. Görüşlerin
konsolide edilmesi sırasında bazı görüş kayıpları olabiliyor. Bu normalde olabilir. Belki bu
hususy daha iyileştirici yöntemler düşünülebilir. Elinize sağlık. Sonuçlar umarım ülke savunma
sanayiine fayda sağlar.
SSM projelerinin ana girdisini saglayan bizleri, önümüzdeki 5 yıla yön verecek bu çalıştaya
dahil ettiğiniz icin teşekkürler. Goruslerin paylaşımı ve genel olarak nerede olduğumuzu ve
nereyi hedeflediğimizi gormek adına cok başarılı bir organizasyondu.
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Yararlı
Biraz daha organize ve akıcı olsaydı; örneğin öğleden önce görüşler daha fazla
birleştirilebilirdi. Görüşler üzerinde toplu tartışma yapılabilirdi. Bazı dokümanlar önceden
gönderilerek katılımcıların hazırlıklı gelmesi sağlanabilir.
Bugün yapılan çalışma için öncelikle SSM'YE çok tesekkuler. Savunma Sanayiinin bütün
paydaslarinin katıldığı bu tarz çalışmaların daha sık yapılmasının faydali olacağını
düşünüyorum. Sadece planin olusturulmasi sürecinde değil uygulama aşamasında da gözden
geçirme ve değerlendirme için toplantıların organize edilmesi çok faydalı olacaktır
Masa çıktılarının çok sesli olabilmesi için sektöre, göreve ve yaşa göre dağılım. Daha interaktif
bir yazılım olabilir, belki uzaktan çalıştay.
Faydalı bir çalışma. Teşekkürler
Çalışmanın genelini olumlu buluyorum. Online anketler çok faydalı oldu. Bu ve benzeri
çalıştayların AR-GE genelinin yanına sadece tek bir konuya odaklanmasının örneğin uzay
ornek çalışamasi uzerine yapılmasının daha faydali olacağı düşüncesindeyim
Faydalı bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Verimliydi.
Güzel bir etkinlikti ancak katılımcıların sürekliliği sağlanamadı. Savunma sanayinin tüm
oyuncuları araştırmaya katılamadı.
Çalışma metodolojisi uygun ve katılımcılar gayet iyi planlamış.Öte yandan süre çok kısa
olması ve yoğun olması nedeniyle ilginin dağılması ve yorgunluk nedeniyle son saatlerde
verimin düşmesi sıkıntısı oldu. Öngörü kısmı uzun tutulmadan sonuç ve çözüm yöntemlerine
odaklanılası daha iyi olacaktır.
Grup çalışmalarının ardırdan yapılan anket çalışması ile tüm katılımcılarının görüşünün
alınması çok başarılı bir uygulamaydı. Çalıştayda sunulan hizmet ve organizasyonun tümü
için teşekkür ederim.
Anketin halka açık ortamda olması ilginç olmuş.
Bu tür etkinliklerin faydali olduğunu düşünüyorum. Farlı diğer stratejik alanları da içerecek
şekilde sıklıkla yapılmalıdır
Fazla yoğun.
Başarılı ve yüksek katılımlı bir çalıştaydı. Teşekkürler.
Bir sinerji olusturabilecegi kanaatindeyim
Teşekkürler.
Faydalı bir çalışma. Bazı konularda katılımcılar sıkıntılarını paylaşma eğiliminde olduğu icin
süre uzayabiliyor,masalara özel moderatörlük artırılabilir.
Gayet güzel, yoğun insanlar için uzun. Ama çare yok. Elinize sağlık.
Yrttğünüz yol ve yöntem Başarılı ve yönlendirici bir çalışma. SSM'nin 2017-2021 Strateji
planında görüş ve önerilerin yer alması ve uygulanması durumunda emeğe değer.
Biraz daha dinamik bir program daha iyi olurdu.
Çok yararlı idi.
Sektör alt kırılımlarına göre farklılaşabilecek ihtiyaçlarında belirlenmesi amacıyla tekrarlarını
yapılması...
Sonuçlar katılımcılarla paylaşılmalı
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Fikir paylasimlariyla olumlu
Sürükleyici
Çok faydali bir calisma
Teşekkürler
Oldukça yararlı...
Faydalı ve katılımcının gelişimine açık bir organizasyon oldu.

İstanbul Çalıştayı Yorumları
Katılımcı Değerlendirmeleri – İstanbul
1yil sonra goruslerin uygulanma seviyesini gorebilecegimiz ve ayni calismanin yapilacagi
ihtiyaclarda degisim olup olmadiginin gorulecegi bir etkinlik yapilmalj
Guzel bir etkinlikti. Arge yol haritasina katkisinin nr oldugu katilimcilara aktarilmali. Katilimcilar
etkinlikte harcadiklari zaman ve mesainin karsiliginin alinip alinmadigini gormeli.
SSM nin yaptığı çalışmaları firmalar bünyesine indirgemesi ve Türkiyeyi istenilen yere
getirecek olan bu firmaların fikirlerinin alınması bu paydaş altında toplanmasını sağlamasının
sağlanması ve farkındalık oluşturması adına güzel bir çalıştay oldu. içerik olarak da gayet
yeterli olmuş.
Verimli bir çalıştay yontemi
Fikirlerimize değer vererek birçok değerli uzmanla biraraya gelmemizi sağladığınız bu çalıştay
için çok teşekkür ederim.
Faydalı bir çalıştaydı
Katma değeri yüksek bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
Interaktif uygulama, katılımcıların organizasyona dahil olmasını sağlamış ve her katılımcının
sektörü ile ilgili fikir beyan etmesine olanak vermiştir. Bu nedenle emegi geçen herkese temsil
ettiğim firmam adına teşekkür ederim.
Savunma sanayii alanında çalışan firmaların ve üniversitelerin bir araya gelebilmesi ve fikir
alışverişi noktasında çok güzel bir çalışma oldu. Araştırma konularının yönlendirilmesi ve
savunma alanında nitelikli ürünler eldesi açısından önemli bir yapı oluşturabilir.
daha sık yapilmali. farkli sektordeki uzmanlar bir araya getirilerek gorusler alinmali. savunma
sanayii diger sektorlerden farkli oldugunu (kara, deniz, hava) vurgulanmali.
Son derece yararlı olduğunu duşünüyorum
Faydalı bir çalışma beyi fırtınası ve crossfunctional profesyonellerin bir araya getirilmesi
oldukça iyi bir yontem
Oldukça verimli yönetildi
İlk defa katıldığım gayet güzel bir etkinlikti. Emeği geçenlere teşekkür ederim.
Her yonuyle faydali efektif, etkin ve iyi organize olmus bir calisma.
Ana Fikir güzel, teşekkür. Güncel durumu daha detaylı anlatmak daha iyi olurdu. Katılımcıların
uzmanlarının seçilerek ve duyurularak kullanıldığı çalıştaylar öneririm.
çok beğendim tesekkürler
Fikir paylaşımı, paydaşların bululması, önerilerin dikkate alınması açısından verimli bir çalıştay
olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki çalıştaylarda daha özelleştirilmiş konular belirlenip o
konuda uzman firmalar ile buluşmak daha verimli sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum.
Iyi
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Bu tip organizasyonlar talepleri iletmek, fikirleri beyan etmek açısından çok çok önemli.
Umarım toplanan fikirler memlekete faydalı olur.
Görüşler online olarak daha önceden toplanıp burada tartışarak önceliklendirme yapılabilir
daha uzun süre tartışma fırsatı elde edilebilir böylece
Keşke katılımcılar gün sonuna kadar kalabilselerdi. Ayrıca formatın yapısı insanlara yabancı
geldi. Yeterince iyi aktarılamadı sanırım. Genel olarak başarılıydı.
Çalışmayı çok faydalı buluyorum
Herkesin birarada olması yerine grup bazlı(üniversiteler bir grup, kobiler başka bir grup gibi)
toplantılar yapılarak paydaş düşünceleri toplanabilirdi, bu yöntemle azınlıkta kaldığı için
gözden kaçan düşünceler olabilir
Muhakkak tekrarlanmalı. Çalışma konu ve soruları daha önceden katılımcılarla paylaşılmalı,
ön hazırlığı yapılmış sorular sadece ince ayar için sorulmalı, katılımcılardan müracaat edenlere
10'ar dakikalık sorun/ çözüm önerileri sunumu yapma imkanı tanınmalı.
Olumlu bir calisma.Tesekkurler
Çalıştayı genel olarak başarılı buldum, gelecekte de spesifik konulara yönelik olarak aynı
şekilde mikro/makro ölçekte çalıştaylar düzenlenmeli
Güzel ve faydalı bir çalışma. Ülke stratejisi oluşturulurken Paydaşların fikrinin alınması çok
mutluluk verici.
Grup çalışmaları aynı kategori firmalarla (örneğin müh firmaları) yapılmasını öneriyorum
Ele alınan konular fazla. Eğer bu konuların hepsi gerekliyse süre az
Çok farklı görüşlerin paylaşılmasıni sağladığı için faydalı olduğunu düşünüyorum
Teşekkür ederiz.
Sektördeki farklı yetkinlik ve uzmanlık alanındaki paydaşları sürecin içine katan bu faaliyetin
çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Senede 1 veya 2 defa benzer çalışmaların tekrarlanması
sinerji yaratacaktır.
Farkındalık oluşturmak açısından yeterli bir çalışma idi.
Güzel bir çalışma oldu. Daha fazla kişiyle bu tip çalışmalar artırılabilir.
Bugün toplanan fikirlerin, strateji belgesine nasıl ve ne oranda yansıdığı konusunda geri
bildirim yapılması; bugün yaptığımız çalışmaya inancı arttıracaktır. Doğal olarak bundan
sonraki çalışmalara daha katılımcı bir ruh getirecektir. Teşekkürler
Teşekkürler. Her ne kadar bu çalıştayda elde edilen bilgiler yüksek gizlilik derecesine sahip
olmasada hassas bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu bilgilerin halka açık bir platformdan
(research.net) toplanmasının sakıncalı olduğununu düşünüyorum.
farkli goruslerin ortaya cikmasi ve degerlendirilmesjli acisindan cok faydalibl oldugunu
dusunuyorum. tesekkur ederim.
iyi bir başlangıç idi Spesifik teknolojik konularda bu çalıştayların devam etmesi ,konu ve Alan
bazlı çalışyatların organize edilmesini rica ederiz ( Enerji,Elektronik ,ileri malzeme teknolojileri
vs )
Ben bazı soruların yeterince anlaşılamadığını düşünüyorum. Bu noktada daha fazla
yönlendirme yapılsaydı daha iyi olabilirdi.
Çalışma alanlarının önceden bildirilmesi daha iyi bir hazırlanma imkanı sağlayacaktır
Teknoloji politikalarının oluşturulmasında bizlerin gorişlerinin alınması son derece olumlu bir
adımdır. Bu nedenle şükranlarımı ifade etmek isterim.
Görüşlerimizi paylaşmamıza olanak veren olumlu ve verimli bir çalışma olduğunu
düşünüyorum. Destek verenlere teşekkürler.
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9) KATILIMCI LİSTELERİ
Ankara Çalıştayı Katılımcı Listesi
NO

FİRMA İSMİ

KATILIMCININ İSMİ

1

ALP HAVACILIK

Serkan ERTEN

2

ASELSAN

Zafer DOKUZOĞLU

3

ASELSAN

Didem Lale ÖZKAN

4

ASELSAN

5

ASELSAN

Berat BİÇEN
Umut CİNİVİZ

6

ASELSAN

Fikri ATMACA

7

ASELSAN

Sami DUMAN

8

ASELSAN

Serkan KEKEÇ

9

ASELSAN

Bülent BİLGİN

10

ASELSAN

Murat DOĞAN

11

ASELSAN

Hacer SELAMOĞLU

12

A-TEL

Sami PANCAROĞLU

13

AYESAŞ

Bülent KÖSEOĞLU

14

Mert BIÇAKÇI

15

AYESAŞ
C2TECH

16

FNSS

Nebahat KARASU ATABEY

17

FNSS

18

FOTONİKS

Kıvılcım ERSOY KATILIM
Murat CİNCİOĞLU

19

HAVELSAN

Tolga Erol

20

HAVELSAN

Nuran Göksu

21

HAVELSAN

Hakan Çiftçi

22

HAVELSAN

Göker CANITEZER

23

HEXAGON STUDIO

Ünal ELBEYLİ

24

HEXAGON STUDIO

İbrahim ÇINAROĞLU

25

İŞBİR ELEKTRİK

26

KALE GRUBU

Nail DEMİRCİ
E.Tuğ.Gen. Semih KOŞUCUOĞLU

27

KALE GRUBU

Uğur ÇETİN

28

KOÇ BİLGİ SAVUNMA

29

KOSGEB

Tahir Taner TIMIŞ
Ahmet Hamdi DEMİRÇELİK

30

KOSGEB

Kamil AKPINAR

31

MİLSOFT

Serhat TOKTAMIŞOĞLU

Cüneyd FIRAT
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FİRMA İSMİ

KATILIMCININ İSMİ

32

METEKSAN SAVUNMA

Tunç BATUM

33

METEKSAN SAVUNMA

Nurdan ÖZDEMİR

34

MKEK

Dr. Akif AKGÜL

35

MKEK

Osman PAKEL

36

NUROL MAKİNA

Fikret ÇINAR

37

NUROL MAKİNA

Evren SESAL

38

OTOKAR

İsmail Taner AKAY

39

ROKETSAN

Oğuz MENEKŞE

40

SDT

Erkan DORA

41

SDT

Murat BAŞARAN

42

SELEX ES

Koray NARBAY

43

SİMSOFT BİLGİSAYAR

Osman SAN

44

TEI

Faruk DEMİR

45

TSSK (ODTÜ TEKNOKENT)

Seda Ölmez ÇAKAR

46

TUSAŞ

Altuğ MÜFTÜOĞLU

47

TUSAŞ

Bekir Ata Yılmaz

48

TUSAŞ

Hakan İşçi

49

TUSAŞ

Remzi Barlas

50

TUSAŞ

Ayşe Temiz

51

TUSAŞ

Akif Çetintaş

52

TUSAŞ

Özcan Özdalyan

53

TUSAŞ

Gizem Karslı

54

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Nedim SÖZBİR

55

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr.Tolga M.DUMAN

56

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Orhan ARIKAN

57

TÜBİTAK

Yasemin ASLAN

58

TÜBİTAK
UHD Araştırmaları Merkezi
Başkanlığı
UHD Araştırmaları Merkezi
Başkanlığı
UHD Araştırmaları Merkezi
Başkanlığı
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