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İşbirliği Çağrısı Kodu: 2020-ÜSİ-U0220-02 

İşbirliği Çağrısı Başlığı: Covid-19 Nedeniyle Yaşanan Ekonomik Dar Boğazın Savunma 

Sanayiinde Ülke İlişkilerine Yansımasının İncelenmesi – Türk Savunma Sanayii Örneklemi  

Problem Tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından dünyanın 2. Dünya 

Savaşı’ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en ciddi kriz olarak tanımlanan Covid-19 salgını, 

bireyler, devletler ve uluslararası toplum üzerinde önemli sosyal, ekonomik ve siyasi etkiler 

oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, ekonomik küçülme ve krizin 

etkileriyle baş edebilmek için devletlerin birbirlerine uyguladığı ticari yaptırımları hafifletmeleri 

veya tamamen kaldırmaları ihtimal dâhilindedir. Böylece, sadece yaptırım uygulanan değil, 

yaptırım uygulayan ülkelerdeki ticari faaliyetlerin de artması sağlanarak ekonomik anlamda 

karşılıklı kazan-kazan durumu mümkün olabilir. Hâli hazırda Türkiye’ye uygulanan kısıtlayıcı 

düzenlemelerin savunma sanayiindeki üretim ve ilerlemeyi olumsuz etkilediği göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye’ye ticari anlamda yaptırım uygulayan ülkelerin Covid-19 krizinden 

etkilenme düzeylerinin araştırılması, ilgili yaptırımların kaldırılmasına yönelik ihtimallerin 

değerlendirilmesi ve Türkiye tarafından alınabilecek aksiyonlara ilişkin öneri sunulması 

beklenmektedir. 

İzlenmesi Beklenen Yöntem: Havacılık ve uzay sanayiinin ve TUSAŞ’ın niteliği göz önünde 

bulundurularak Covid-19 salgınının ekonomik etkileri ile baş edebilmek için, Türkiye’nin ve 

yaptırım uygulayan ülkelerin krizden etkilendikleri / etkilenecekleri düzey ile ilgili güncel 

durumun araştırılması; tarihsel örneklere ilişkin literatür taranması ve güncel konjonktüre ilişkin 

durumun değerlendirilerek ileriye dönük öngörüleri de içeren bir analiz sunulması 

beklenmektedir. 

Çağrıya Başvuru Koşulları: Sadece üniversiteler tarafından yapılacak başvurular kabul 

edilecektir. 

Başvuru Yöntemi: Ar-Ge işbirliği çağrısı kapsamında proje önerilerinin EK’teki şablona uygun 

olarak doldurulması ve usi@tai.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Değerlendirme Süreci: 

 Tüm başvurular, TUSAŞ içerisinde ilgili bölümlerle koordinasyon sağlanarak, proje 

çağrısı konusundaki uzmanlardan oluşturulan Değerlendirme Komitesi tarafından 

değerlendirilmektedir. 

 Değerlendirme Komitesinin değerlendirmesi sonucu ihtiyaç olması durumunda, proje 

önerisi sahibi ile işbirliği toplantıları gerçekleştirilecektir. 

 Projenin yürürlüğe alınmasına karar verilmesi durumunda, uygun model (danışmanlık, 

Ar-Ge destekleri, Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı, TUSAŞ öz 

kaynak bütçesi vb.) proje önerisi sahibi ve ilgili TUSAŞ bölümleriyle birlikte 

değerlendirilecektir. 

 

EK: TUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Çağrısı Niyet Mektubu 
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