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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için
teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün
kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin
düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin
geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile
Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin
hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını
desteklemek ve teşvik etmektir.
(2) Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji
merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge
projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek
ve teşvikleri kapsar.
2

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Genel Bakış

Toplumsal refahın gelişmesi, bilimsel ve teknolojik çalışmaların imkanlarından
etkin bir şekilde yararlanmakla sağlanabilir. Çağdaş devletin görevi; toplumun refahını
artıracak organizasyonları hazırlamaktır. Bilimsel ve teknolojik gelişme, var olan
imkanların kısa sürede iyi kullanılması ile sağlanabilir. Gelişme, toplumda bilimsel
düşünceyi hayat tarzı haline getirmekle sağlanır. Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin
en önemli araçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğidir.
Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya
dönüştürülmesinin güzel bir aracı olarak üniversite-sanayi işbirliği çeşitli ülkelerde
kullanılmaktadır. Bu işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi
üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. Kıt kaynakların rasyonel
kullanılması açısından bu kuruluşların işbirliğine ihtiyaçları vardır.
Birçok ülkede üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap
verirken, sanayi de üniversitelere pratik uygulama imkanı sağlamaktadır. Bu karşılıklı
işbirliği ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde sanayi ile
üniversiteler arasında işbirliği ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi
sanayinin üniversiteyle, üniversitenin de sanayi ile bütünleşmesi arzu edilen ölçülerin
çok altında gerçekleşmiştir.
Bunda üniversitelerin kendilerini iyi tanıtamamalarının etkisi olduğu gibi,
sanayinin teknolojik araştırmalara yönelen bir yapısının olmayışının da önemli rolü
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Politika Arayışları
Pazar ekonomisine yönelik yeni politikalar doğrultusunda Türk sanayiinin
göreceli olarak kazanmış olduğu rekabet üstünlüğü, dışardan teknoloji transferi yapma
şansını azaltmıştır. Rakip firmaların teknoloji satmada nazlı davranır olması bazı Türk
sanayi firmalarının yeni arayışlar içine girmesine neden olmuştur. Bu yeni şartlar
karşısında Türk sanayii bir taraftan araştırma-geliştirme birimi kurarken, bir taraftan da
üniversitelerle nasıl işbirliği yapılabilirimin arayışı içine girmişlerdir. Bu yeni durum Türk
sanayiinin geleceği açısından ümit verici gelişmeler olarak görülmektedir.
Uluslararası pazarlarda sanayinin kendi teknolojisini üretmeden rekabet
üstünlüğünü kurmasının mümkün olmayacağı görülmektedir.
Kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçilmesinin, Türk sanayicisi yanında
tüketicisinin de üzerinde önemli etkileri olmuştur. Türk sanayicisinin dışarıya açılması
ile birlikte uluslararası pazarlarda tecrübe sahibi olmalarına yardımcı olmuştur. Dışarıya
açılma müteşebbise pazarların zorluklarını görme, tecrübe sahibi olma imkanı verirken,
yurtiçi tüketicilere uluslararası sanayi ürünlerinin ithalatının serbest bırakılması
nedeniyle sebebiyle, iç pazardaki tüketiciler değişik ve daha kaliteli ürünlerle tanışma
fırsatı vermiş ve bu gelişme tüketici zevk ve davranışlarını değiştirmiştir. Tüketicinin
bilgisinin ve görgüsünün yeni ve değişik ürünlerle karşılaşması sonrasında kalitede,
dizaynda, standartta tüketiciye sunulan yeni imkanlar tüketici memnuniyetini değiştirmiş
ve bu değişme, yerli sanayiciyi yeni tüketici arzu ve istekleri doğrultusunda ürün
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Teknopark Uygulaması

Gelişmiş bir çok ülkede uygulanan teknopark uygulamaları üniversite sanayi
işbirliğinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyete geçme fırsatı bulmuştur.
Teknopark uygulaması, üniversitenin bilim ve teknoloji altyapı imkanlarının
sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin emrine sunulması hadisesinin bir sistem
olarak uygulamasıdır. Bir araştırma-geliştirme merkezini hem makina-teçhizat olarak
hem de araştırmacı personel olarak teçhiz etmek, özellikle küçük işletmeler açısından
oldukça zor görülmektedir. Bu açıdan teknoparklardaki organizasyonla üniversitenin
araştırma altyapısını ve mekanını kullanarak sanayinin teknolojik bilgi ihtiyacı
karşılanmaktadır.
Teknopark uygulaması gelişmiş birçok ülkede, kaynakların rasyonel bir şekilde
gelişmeye katkısının olduğu bir sistem olarak kabul edilmektedir. Yeni teknolojik bilgi,
ürün geliştirme, problem çözme gibi konuların sanayiciye, teknopark uygulamasıyla
kısa sürede gerçekleştirilme imkanı sunmaktadır.
Teknopark uygulaması, üniversitenin teorik ve temel bilgilerinden yararlanarak
uluslararası rekabet imkanlarını artırmak için, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, yeni ürün
ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi çalışmasıdır.
Teknoparkların ek istihdam oluşturma imkanları yanında, küçük işletmeler
aracılığı ile de teknolojik yenilikler uygulamaya koyması yönünden de önemli bir
potansiyel taşıdıkları, uygulamalardan ortaya çıkmış ve özellikle İngiltere başta olmak
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Fayda
Üniversiteler kamu bütçesinden pay alan kuruluşlar oldukları için halkın
beklentilerine cevap vermek zorundadırlar. Bu açıdan üniversiteler toplumun refah
seviyesini artırıcı bilimsel çalışmaları yapmalıdırlar.
Türk sanayiinin yapısından kaynaklanan diğer bir sebepse, yıllar boyu ülkede
uygulanan kapalı ekonominin sanayinin rekabetçi, yenilikçi ve mücadeleci bir yapı
kazanmasını engellemiş olmasıdır. Teknoloji transferi yoluyla üretilen ürünler devlet
tarafından garantilenmiş iç pazar imkanları sayesinde sanayinin, kalite, standart ve
ürün geliştirme; daha da önemlisi rekabet şartlarının oluşmaması nedeniyle araştırmageliştirme ihtiyacının doğmasını önlemiştir. Bu sebepler üniversite-sanayi işbirliğinin
oluşmasında önemli unsurlar olmuştur.
Devletin kalkınma politikalarında sanayinin kendini yenileyecek teknoloji
üretebilme kabiliyetini geliştirici politika araçlarının en önemlilerinden biri devlet
alımlarının sanayici üzerinde etkin olarak kullanılmasıdır.
Dışarıdan alınan malların fiyatı içerisinde araştırma-geliştirme faaliyetinin bedeli
de bulunmaktadır. İhalenin yerli sanayiye verilmesi ile bu araştırma-geliştirme
faaliyetinin maliyeti yerli sanayinin gelişmesinde kullanılacaktır.
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Fayda
Üniversite-sanayi işbirliği, kıt kaynakların rasyonel kullanılması açısından önem
taşıması yanında özellikle küçük ve orta ölçekli sanayiinin hem zaman hem de
araştırma altyapısının maliyetinin çok yüksek olması açısından da gerekli görülmelidir.
Teknopark imkanlarından yararlanma küçük ve orta ölçekli sanayiler açısından
gelişmiş bir çok ülkede uygulanmaktadır. Üniversite sanayii işbirliği, üniversitelerde
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması yanında sanayiinin araştırma-geliştirme
faaliyetleri sonucu teknolojik bilgileri sanayiye uyarlayıp kalitenin, standardın ve
verimliliğin artışını uluslararası seviyelere taşır.
Ülke olarak üniversite-sanayi işbirliğinden beklenen;
Türk ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin artırılmasıdır. Bunun için
sanayinin teknoloji üretebilme kabiliyetini artırmak ve kendi teknolojisini kendisinin
üretir olması gerekmektedir.
Kendi üretim teknolojisini üretebilen bir sanayi uluslararası pazarlarda rekabet
edebilme yeteneğine kavuşabilir. Bilginin elde edilmesi ve bunun üretimde kullanılması
üniversite-sanayi işbirliğinin iyi kullanılması ile daha kolay gerçekleşecektir.
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AR-GE HİBE
VE
DESTEKLER
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KOSGEB - Destekler

KOSGEB tarafından sağlanan destekler :
1 – KOBİ Proje Destek Programı
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme
kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanır.
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan
kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları
projeler desteklenir.

2 – Tematik Proje Destek Programı
Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen
tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması amacıyla;
Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım
alımı veya kiralanması giderleri (azami %25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım
giderleri, Genel idari giderler (azami %10) karşılanır.

3 – İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere
dönüşmesi amaçlanır.

4 – AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel İşbirliği Destek Programı
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin
geliştirilmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin
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KOSGEB - Destekler

KOSGEB tarafından sağlanan destekler :
5 – Genel Destek Programı
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine
yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden
faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması
amaçlanır.
6 – Girişimcilik Destek Programı
Girişimciliğin desteklenmesi, Girişimciliğin yaygınlaştırılması, başarılı
işletmelerin kurulması amaçlanır.
7 – Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin İMKB Gelişen
İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması amaçlanır.
8 – Kredi Faiz Destekleri
KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda
finansal destek temin edilerek; üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde
rekabet etmelerinin sağlanması amaçlanır.
10

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

BAKANLIK - Destekler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Ar-Ge destekleri;
1- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Nedir? Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin,
araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında
veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan
vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.
•Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
•Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
•Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
•Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere
dönüşmesine katkı sağlamak,
•Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak, hedeflerine ulaşmak amaçlanır.
2- Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan
bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası
pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim
yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması
amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya
doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.
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BAKANLIK - Destekler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Ar-Ge destekleri;
3- Ar-Ge Merkezleri
Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon
yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlayabiliriz.
Sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.
4- Teknogirişim Sermayesi Desteği
Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için
çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
5- Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla
işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle
yürüttükleri projelerdir.
olarak 5 ana başlık altında gruplandırılmıştır.
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BAKANLIK - Destekler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan
Vergi Muafiyetleri;
(Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve
Anlaşması’nın “Vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri ve/veya eş etkili
vergilere ilişkin kurallar” başlıklı 26. maddesi)
1.KDV muafiyeti İstisnası
2.Damga Vergisi İstisnası
3.İthalat ve gümrük işlemlerinde vergi istisnası
4.Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
5.Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti
6.Özel Tüketim Vergisi Uygulaması
7.Özel İletişim Vergisi İstisnası
8.Motorlu Araçlar Vergisi İstisnası
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TÜBİTAK - Destekler

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler;
1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Yurtiçinde yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya
bilimsel esaslara uygun olarak teknolojik problemlerin çözümlenmesi
amaçlanmıştır.
1002- Hızlı Destek Programı
Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde
yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine
destek sağlanması amaçlanır.
1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili
bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge
projelerinin desteklenmesi ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlanması
amaçlanır.
1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
Kamu kurumlarının ARGE ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılamaya
yada sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri destekleme amacına yönelik bir
programdır.
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TÜBİTAK - Destekler

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler;
1008- Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Amacı:Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının
arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde
fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.
1010- Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
Amacı: Projenin vazgeçilemez önemli bir bölümünün gerçekleştirilmesi
için ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı
konularda, yurt dışında ikamet etmekte olan bilim insanlarının projeye
araştırmacı olarak dahil edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle
yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.
1011- Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
Amacı: Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında
görevlendirilmesine destek sağlayan 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası
Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı
ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK
destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.
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TÜBİTAK - Destekler

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler;
1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve
teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı
taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece
dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde
gerçekleştirilen 23. toplantısında, üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı
sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik
araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji transfer
ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu
kaynakları ile desteklenmesine karar verilmiştir.
3501- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Prg)
Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının
çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek amaçlanır.
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TÜBİTAK - Destekler

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler;
1512- Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir
aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli
girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi
yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması
amaçlanmıştır.

1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların AraştırmaGeliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin ArGe yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.
1503- Proje Pazarı Destekleme Programı
Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek
için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği
önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen; üniversite, araştırma ve
özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini
birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik
17
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TÜBİTAK - Destekler

- 1003 Destek Programı kapsamında "Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim
Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması"
çağrısı yapılmış ve akabinde 9 Projeye destek verilmesi kararlaştırılmıştır.
- Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu, 1007 programı
kapsamında desteklenecek olan "Yüksek Silika İçeren Elyaf Malzeme
Geliştirilmesi" projesine ilişkin çağrı sürecini başlattı.
- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
(1007 Programı) kapsamında SAVTAG tarafından başlatılan "Karbon-SiC
Kompozit Malzeme Geliştirilmesi" projesine ilişkin yürütücü kurum başvuru
süreci başlamıştır.
- Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu, 1007 programı
kapsamında desteklenecek olan "Nikel Bazlı Tek Kristal Süperalaşımların
Geliştirilmesi" projesine ilişkin yürütücü kurum başvuru sürecini başlatmıştır.
- MİLCEP - TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve üretilen kriptolu cep telefonu ile
Türkiye kriptolu cep telefonu üretebilen 6 NATO ülkesinden biri oldu. Cihazın yeni
modeli MİLCEP-K2’yi daha ergonomik ve küçük hale getiren TÜBİTAK mühendisleri,
kriptolu chat (sohbet) imkanı sunan cihaza 3G özelliği eklemeyi de hedefliyor.

Örnek Uygulamalar
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TÜBİTAK - Destekler

- BALİSTİKA - TÜBİTAK, dünyadaki en iyi balistik inceleme sistemlerinden birini
geliştirdi. Sistem ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izler 3 boyutlu
incelenerek olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgiler tek bir veri tabanında toplanacak.
- AKILLI KİMLİK KARTI - Milli olarak geliştirilmiş bir akıllı kart işletim sistemi olan AKİS
güvenlik hizmetleri sunan bir mikroişlemci üstünde koşar ve elektronik imza, şifreleme
ve güvenlik anahtarları taşıma hizmetleri sunar.
- ÜÇ BOYUTLU MAYIN DEDEKTÖRÜ - TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından geliştirilen
yeni nesil mayın tespit sistemi olan ETMTS-2, içerdiği iki algılayıcılı yapısı sayesinde
metalik ve plastik mayınları tespit ve teşhis edebilmektedir.
- FÜZE GÖZÜ - Türkiye’nin ilk yerli seyir füzesi SOM’u üreten TÜBİTAK, füze
teknolojisinde bir ilke daha imza attı. TÜBİTAK, lazer güdümlü füzelerin gözü olarak
bilinen dedektörleri, tamamen ‘milli’ kaynaklar kullanarak geliştirdi. Lazer dedektörler,
ilk olarak yerli füze ‘CİRİT’lerde kullanılmaya başlandı.

Örnek Uygulamalar
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Teşekkürler.
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