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İşbirliği Çağrısı Kodu: 2020-ÜSİ-U0230-01
İşbirliği Çağrısı Başlığı: Finansman Zorluğu Yaşayan Ülkelere Savunma ve Havacılık
Alanında Sunulabilecek Hizmet Alternatiflerinin Araştırılması
Problem Tanımı: Birçok az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke hava aracı satın alımlarında
finansal sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle havacılık pazarı belli ülkelerle sınırlı kalmaktadır.
Diğer sektörlerde de başarıyla uygulanan platform ve hizmet kiralama modeli bu pazarlara giriş
için bir alternatiftir. Birçok havayolu şirketi de uzun vadede maliyetlerinin düşük olması
nedeniyle bu şekilde çalışmayı tercih etmektedir. Özel sektörde yaygın olan bu iş modelinin
savunma sanayi gibi devletin egemen olduğu alanlarda da kullanılması, özellikle mali sorunlar
yaşayan ülkelerde uygulanması bir araştırma problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Savunma
sektöründe platform kiralama hizmetinin nadir olsa da uygulandığı bilinmektedir. İlgili
hizmetlerden, finansman zorluğu yaşamayan gelişmiş ülkelerin faydalandığı, kısmen
finansman zorluğu yaşayan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin de bu imkânlardan
faydalanabileceği değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşımın onay sureci karmaşık olsa da,
donatılmış ve açıklanmış bir iş modeli ile finansman sorunları yaşayan ülkelere yönelik bir
kurgunun yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yeni iş modelinin kısa ve orta vadede hem
üreticiye hem de finansman zorluğu yaşayan ülkelere ciddi kazanımlar sağlayabileceği
değerlendirilmektedir. Bunun yanında platform kiralama dışında, az maliyetli farklı alternatif
çözümler de mümkün olabilir.
İzlenmesi Beklenen Yöntem: Hava aracı ve hava platformları alımında finansal sıkıntı
yaşayan ülkelere az maliyetli hizmet sunma imkânlarının değerlendirmesi ve alternatif çözüm
yöntemlerinin oluşturulması beklenmektedir.
Çağrıya Başvuru Koşulları: Üniversitelerin İşletme Yönetimi (İng. MBA-Master of Business
Administration) bölümlerinden yapılacak başvurular kabul edilecektir. Sadece yüksek lisans
araştırma düzeyinde yürütülecek tez çalışmaları kapsam dâhilindedir.
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 (Ar-Ge
destekleri, Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı, TUSAŞ öz kaynak
bütçesi vb.) proje önerisi sahibi ve ilgili TUSAŞ bölümleriyle birlikte değerlendirilecektir.
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