
 

 

ÇAĞRI DOKÜMANI 

 

Çağrı Nu. 1007-SAVTAG-MSB-2013-02 

Müşteri Kurum Milli Savunma Bakanlığı 

Çağrı Başlığı Savunma, Havacılık ve Uzay Araştırma ve Teknoloji Projeleri Tanımlama, Planlama, 
Yönlendirme ve Kontrol Sistemi (SARGES) - Fizibilite Projesi 

Çağrı Amacı SARGES Projesi için aşağıda ayrıntıları verilen fizibilite ve taksonomi çalışmalarının 
yapılması amaçlanmaktadır. 

1. Fizibilite Çalışması: 

 Kavramsal Tasarım: Aşağıdaki maddeleri içeren, fizibilite amaçlı ön tasarımın 
gerçekleştirilmesi; 

o Kullanım sistematiği (kullanıcı/işletici personel sayısı, rolleri ve eğitim seviyeleri) 
ve senaryoları (kullanım durumları, sıralama ve aktivite diyagramları), 

o Sistem mimarisi, 

o Veri tabanı tasarım yaklaşımı ve mimari yapısı, 

o Karar destek sistemi için örnek metodolojiler ve analiz yöntemlerinin sunulması, 

 Kavram Gösterimi: Gerçekleştirilen kavramsal tasarımın SARGES PTD’sinde 
tanımlanan fonksiyonel gereksinimleri karşıladığının gösterilmesi, 

 Takvim ve bütçelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 

2. Taksonomi Çalışması: 

 Taksonomi: SARGES kapsamında geliştirilecek olan karar destek sisteminin 
terminolojisini, bileşenleri (platformlar/sistemler, alt sistemler, teknolojiler vb.) arasındaki 
ilişkileri içeren sınıflandırma çalışmasının gerçekleştirilmesi, 

Bu Taksonominin; 

o Sistem, alt sistem ve projeler için ihtiyaç duyulan ve/veya kişi ve kurumların 
yetenekleri dâhilinde bulunan teknolojilerin eksiksiz ve detaylı olarak ifade 
edilebileceği şekilde hazırlanması, 

o Herhangi bir ihtiyaç ve yeteneğin tanımlanmasında yetersiz kalmayacak şekilde 
kapsamlı olması, 

o Geniş bir alanı kapsayan, yaygın kabul görmüş teknolojiler yanında, sistem ve 
alt sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi, kullanımı ve idamesi için gerekli temel 
teknolojileri ve üstünlük sağlayan, yenilikçi teknolojileri de içermesi, 

o Teknoloji ihtiyaç ve yeteneklerinin dar kapsamlı olarak ve benzersiz bir şekilde 
tanımlanmasına imkân sağlayacak seviyeye kadar teknoloji kırılımını içermesi, 

o Hazırlanması sırasında uygulanacak çalışma yöntemi (anket, uzman görüşü, 
çalıştay vb.) ile katılımcı profili ve sayısının öneri formunda detaylı olarak 
belirtilmesi, 

 Taksonomi Yönetim Yazılımı: Taksonomi bilgilerini tutacak bir veritabanının 
oluşturulması, bu bilgilerin işlenebilmesine ve kullanıcıya sunulmasına olanak 
sağlayacak bir yazılımın geliştirilmesi,  

3. Teknoloji Yol Haritası Çalışması: 

 Teknoloji Yol Haritası: Siber Savunma alanında teknoloji yol haritasının 
oluşturulması, 

o Kullanılan/kullanılacak çalışma yöntemleri (anket, uzman görüşü, çalıştay vb.) 
ile katılımcı profili ve sayısının öneri formunda detaylı olarak belirtilmesi 
beklenmektedir. 

 

Çağrıya İlişkin Özel 
Şartlar 

 

1. Projenin süresi en fazla 12 (on iki) ay olacak, Proje önerileri tek aşamalı alınacaktır. 

2. Projenin bütçesi en fazla 1.000.000 TL olacaktır. 

 

 

Proje Niteliği 

 

 

Fizibilite, Kavram İspatı, Alan Araştırması ve Analiz Çalışmaları Projesi 



 

 

Teknik İsterler / 
Başarı Ölçütleri 

Hedeflenen Çıktılar 

İhtiyaç Makamı 
tarafından belirlenecek 
bir örnek (proje, platform 
v.b.) kullanılarak 
taksonominin; 

%90 oranında 
doğrulanması 

Çağrı amacı kısmında belirtilen; 

 Fizibilite çalışması isterlerini karşılayan Yapılabilirlik Etüdü Raporu  

 Taksonomi çalışması isterlerini karşılayan; 

o Taksonomi Dokümanı, 

o Taksonomi Yönetimi Yazılımı ve bu Yazılımla İlgili İsterler, Tasarım, Test ve 
Kullanıcı Dokümantasyonu 

 Siber Savunma alanında hazırlanmış Teknoloji Yol Haritası 

İrtibat Noktası Doğukan DOĞAN 
Bilimsel Programlar Uzmanı 
Tel: 312- 468 53 00/1717 
Fax:312-428 09 30 
E-posta: dogukan.dogan@tubitak.gov.tr 

 

Ahmet Cihat KAZEZ 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 
Tel: 312- 468 53 00/1548 
Fax:312-428 09 30 
E-posta: cihat.kazez@tubitak.gov.tr 

 
 
EK: 
 
- Gereksinim Dokümanı (TÜBİTAK SAVTAG tarafından Proje’nin gizliliğine ilişkin Güvenlik Sertifikası olan 
firma temsilcilerine teslim edilebilecektir.) 
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