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Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi faaliyetleri, Başkanlığımızın 2019–2023 

Stratejik Planı’nda yer alan “Türk Savunma Sanayiini, Türkiye’nin Küresel Güç Vizyonu 

Doğrultusunda İnşa Etmek” vizyonu ve “Milli Sanayinin Savunma ve Güvenlik İhtiyaçlarını En 

Etkin Biçimde Karşılayabilecek Kapasiteye Ulaşmasını Sağlayacak Reorganizasyon Sürecine 

Liderlik ve Hamilik Yapma” misyonu doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Ar-

Ge faaliyetlerine yönelik Stratejik Amaç, “Savunma Sanayii Teknolojilerinde Dönüşümün 

Yönetilmesi”dir. 

Bu amaca yönelik olarak Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’nın birinci hedefi; teknoloji 

kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamak, takip etmek ve desteklemektir. İkinci 

hedefi ise; Savunma ve güvenlik güçlerimizi sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetleri haiz kılacak 

geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktır.

Birinci hedef kapsamında, ekosistemde yer alan tüm paydaşların katkıları ile bütünsel bir 

yol haritası olan Ar-Ge Yol Haritası oluşturulmaktadır. Bu amaçla, her yıl belirlenen teknoloji 

alanlarında; üniversiteler, araştırma kuruluşları, ihtiyaç makamları, sanayi ve KOBİ’lerden 

ilgili temsilcilerin katılımıyla Odak Teknoloji Ağları (OTAĞ) oluşturulmaktadır. OTAĞ’lar 

altında Odak Çalışma Grupları oluşturularak ilgili teknoloji incelemesi gerçekleştirilmektedir. 

Bu faaliyetlerin sonuçları raporlanarak teknoloji yol haritaları oluşturulmakta, yürütülen 

çalışmalara yönelik çalıştaylar düzenlenmektedir. Teknoloji yol haritaları bir araya getirilip Ar-Ge 

Yol Haritası oluşturularak gelişen teknolojilerin takibiyle ihtiyaçlar gözden geçirilerek her yıl 

güncellenmektedir. 

2019 yılında belirlenen teknoloji alanlarından biri de RF Teknolojileri’dir. Oluşturulan RF 

OTAĞ’ı kapsamında RF Teknolojileri ve Savunma Sanayii’nde uygulamaları konusunda yurt 

içindeki yeteneklerin ve ihtiyaçların tespit edilmesi, dünyada bu alanda çalışılan ileri teknoloji 

alanlarının belirlenmesi, savunma sanayiimizin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin belirlenmesi, 

teknoloji konu önerilerinin sunulması ve önceliklendirilmesi çalışmaları 8 Odak Çalışma Grubu 

(OÇG) ile gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan OÇG çalışmalarının sonucunda oluşturulan sonuç raporları, RF OTAĞ Sonuç Raporu ile 

bir araya getirilmiştir. 

01 AMAÇ
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RF OTAĞ kapsamında 8 adet Odak Çalışma Grubu (OÇG) teşkil edilmiştir. Konularında uzman 

48 farklı firma, 4 Araştırma kurumu ve 17 üniversiteden oluşan 237 temsilcinin katılımıyla bir 

dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. Her OÇG tarafından, belirlenen amaç doğrultusunda gerekli 

çalışmalar yapılarak sonuç raporları oluşturulmuştur. Bu raporlardan yararlanarak, RF OTAĞ 

Sonuç Raporu oluşturulmuştur. İşbu Rapor, RF OTAĞ Sonuç Raporu’nun içeriği kamu ile 

paylaşılmaya uygun hale getirilerek yayımlanmıştır. 

OÇG’ler tarafından çalışma sürecinde izlenen metotlar ve aşamalar, RF OTAĞ Sonuç Raporu’nun 

“Yöntem” bölümünde özetlenmektedir.

“Gerçekleştirilen Faaliyetler” bölümünde çalışmalar kapsamında teşkil edilen Yönlendirme 

Komitesi, OÇG’lere ve gerçekleştirilen toplantılara ilişkin bilgiler verilmektedir.

OÇG’lerin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgiler, tespit edilen teknoloji konuları, 

değerlendirme, öneri ve sonuçları “Odak Çalışmalarında Ele alınan Teknolojiler” bölümünde 

detaylı olarak verilmiştir.

Her bir OÇG’de ele alınan konu önerileri özelinde kritiklik durumu, mevcut imkân ve kabiliyetler 

ve teknoloji hazırlık seviyesi dikkate alınarak yapılan önceliklendirme çalışması “RF Teknolojileri 

Önceliklendirme Analizi” bölümünde değerlendirilmiştir.

“Projelendirme Yöntemleri” bölümünde, öncelikli teknoloji konularının kazanımına yönelik 

yaklaşımlar ve fon sağlayıcılarının projelendirme yöntemleri yer almaktadır.

“Değerlendirmeler ve Öneriler” bölümünde, ülkemizde RF teknolojileri alanında hedeflenen 

yetkinliğe ulaşılması için yapılan değerlendirmeler ve öneriler yer almaktadır.

Raporun “Sonuç” bölümünde RF OTAĞ kapsamında yapılan çalışmalar özetlenmiş, OÇG’ler 

tarafından belirlenmiş öne çıkan teknoloji konularına yer verilmiştir. 

02 KAPSAM
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03 TANIMLAR VE KISALTMALAR

AHP Analitik Hiyerarşi Prosesi 

C-bant (4-8 GHz) Uydu haberleşme, meteoroloji radarları, WiFi

CAGR Compound Annual Growth Rate

EMC Electromagnetic Compatibility

EMI Electromagnetic interference

GaAs Gallium Arsenide

GaN Gallium Nitride

GZFT Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (SWOT)

Ku-bant 
(12-18 GHz) Genellikle savunma ve uzay uygulamaları, 
mikrodalga sistemlerdeki girişim probleminin elimine 
edilmesi

K-bant (18-26,5 GHz) Hava durum tahmini, araç hız trafik kontrolü

Ka-band 
(26,5-40 GHz) Uydu haberleşme, moleküler dönüş 
spektroskopisi

L-bant 
(1-2 GHz) GPS, radyo, telekomünikasyon, hava platformu ve 
uydu gözetleme

Mikrodalga
300 MHz ile 300 GHz frekans bandını kapsayan 
elektromanyetik dalga formudur.

Mikrodalga aygıtlar
Yüksek frekans ve yüksek çıkış gücü gerektiren 
uygulamalarda giriş işaretinin tespiti, elde edilmesi ve 
yükseltilmesi için kullanılan elektronik aygıtlardır. 

MIL STD Military Standard

OÇG Odak Çalışma Grubu

RF Radyo Frekansı

RSM Radar Soğurucu Malzeme 
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S-bant 
(2-4 GHz) Meteoroloji radarı, gemi seyir radarı, haberleşme 
uyduları, yeryüzü-uzay arası haberleşme

SiGe Silicon Germanium

SMK Seramik Matrisli Kompozit 

SSB Savunma Sanayii Başkanlığı

THS Teknoloji Hazırlık Seviyesi

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

TWT Travelling Wave Tube

V-bant 
(50-75GHz) Genellikle bilimsel araştırmalar ve 
lisanslanmamış telsiz sistemleri

W-bant
(75-110GHz) Uydu haberleşme, milimetre radar araştırma ve 
askeri radar hedef tespit ve izleme

X-bant 

(8-12 GHz) CW, darbeli, tek ve çift kutuplu ve faz dizili radar 
uygulamaları, hedef tespit ve ayrıştırma amaçlı yüksek 
çözünürlüklü görüntüleme, hava trafik kontrolü, hava durumu 
görüntüleme, savunma amaçlı izleme ve görüntüleme, deniz 
araçları trafik kontrolü, vb.

YBBO Yıllık Bileşik Büyüme Oranı
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Şekil 4.1   Elektromanyetik Spektrum1

04 YÖNETİCİ ÖZETİ

Radyo Frekansı (RF), değişken akım, gerilim veya elektromanyetik yolla oluşturulmuş bir 

sinyalin salınım hızıdır. RF frekanslarının sınırları değişik kaynaklarda farklılık göstermektedir. 

Şekil 4.1’de gösterildiği gibi 3 Hz ile 300 GHz arasına RF frekansı denilebildiği gibi, 1 Hz ile 3 

THz aralığındaki frekanslar da RF frekans olarak kabul görebilmektedir. 

RF sinyalleri bulundukları ortamdan çevreye yayılarak ışık dalgalarına benzer biçimde yayılma 

davranışına sahiptir. RF yayılımı belirli dalga boylarına sahip radyo dalgaların ortamda yayılması 

yoluyla gerçekleşmektedir. Radyo dalgaları, radyo frekansı ile gerçekleşen elektromanyetik 

dalgalar olup herhangi bir kabloya ihtiyaç duymaksızın atmosfer içerisinde veri taşınmasına 

olanak tanırlar. Radyo dalgalarının dalga boyu, ışık hızının radyo frekansına bölümü ile 

elde edilir. RF spektrum içerisinde dalga boyunun değerine göre bazı bölgeler özel isimler 

alabilmektedir. Örneğin farklı kaynaklarda farklı sınırlar belirtilmekle birlikte yaygın olarak 1 

mm ile 30 cm (300 MHz- 300 GHz) dalga boyuna sahip radyo dalgaları mikrodalga bandı 

olarak anılmaktadır. Mikrodalga bandında dalga boyu 1 cm ile 1 mm (30-300 GHz) olan radyo 

frekansları milimetre dalga bandı olarak bilinmektedir. Dalga boyu 1 mm ile 10 μm olan (300 

-30.000 GHz) band terahertz bandı olarak isimlendirilmektedir.

1 https://linxtechnologies.com
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RF’in ilk pratik uygulamaları telsiz haberleşmesi ile başlamış, HF (3-30 Hz), VHF (30-300 MHz), 

UHF (300 MHz-3 GHz) dalga boyunda telsizler kullanılmış, sonrasında radyo ve televizyon 

yayınları yapılmıştır. Ardından RF yayılım yapıldıktan sonra bir hedeften yansıyan sinyallerin 

antende toplanarak mesafesinin ölçümüne dayanan Radar Detection And Ranging (RADAR) 

Sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. RADAR frekansları 1 GHz ile 110 GHz aralığında yer 

almaktadır. RF alanındaki gelişmeler neticesinde, birçok ülkenin radar ve telsiz kullanıyor hale 

gelmesi, düşman kuvvetlerinin telsiz haberleşmesinin kesilmesi ve radarlar tarafından tespiti 

engelleyecek yeni bir teknolojinin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla Elektronik 

Harp olarak isimlendirilen uygulama alanı ilk olarak telsizlerin karıştırması ile başlamış, RADAR 

skopunun karartılması ile devam etmiştir.

RF teknolojisindeki gelişmeler düşük frekanslardan (30 Hz), yüksek frekanslara (3 Terahertz) 

doğru olmuştur. RF OTAĞ çalışmasında yüksek oranda mikrodalga bandı esas alınmakla 

birlikte terahertz frekanslarındaki gelişmeler de incelenmiştir.

Mikrodalga ışınımlarını oluşturmak, tespit etmek, yükseltmek ve kontrol etmek için kullanılan 

elektronik cihazlar, mikrodalga aygıtlar olarak adlandırılmaktadır. Mikrodalga aygıtlar, 

yer aldıkları sistemin yüksek frekans ve çıkış gücü yoğunluğu ihtiyacını karşılamak için 

kullanılmaktadır. Mikrodalga aygıtlar teknolojileri bakımından, vakum elektron mikrodalga 

aygıtlar ve katıhal mikrodalga aygıtlar olarak 2 temel sınıfa ayrılmaktadır. 

Katıhal mikrodalga aygıtlarda, yüksek güçlü mikrodalga üretiminde Galyum Arsenit (GaAs), 

Galyum Nitrür (GaN) veya silikon gibi yarı iletken malzemeler kullanılmaktadır. Vakum elektron 

mikrodalga aygıtlarda ise, Yürüyen Dalga Tüpü (Traveling Wave Tube (TWT), Klystron veya 

Magnetron gibi vakum tüp tabanlı cihazlar kullanılmaktadır.

Mikrodalganın farklı genlik, güç, dalga boyu ve frekanslarda kullanılabilmesi sayesinde, 

mikrodalga aygıtlar, radar, elektronik harp, haberleşme ve sağlık alanında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Uygulama alanları; uzay ve haberleşme, savunma (radar, elektronik harp, 

füze/mühimmat) ve ticari (medikal, endüstriyel, bilimsel araştırmalar) başlıkları altında 

toplanmaktadır. 

Gelecek yıllara ilişkin tahminlere göre, 2022 yılı için mikrodalga aygıt pazar büyüklüğü 8,22 

milyar ABD doları olarak öngörülmektedir. Uzay ve haberleşme sistemlerinin mikrodalga aygıt 

pazarına öncülük etmesi beklenmektedir. Şekil 4.2’de uygulama alanlarına göre mikrodalga 

aygıt pazar büyüklükleri gösterilmektedir.
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Şekil 4.2   Uygulama Alanlarına göre Mikrodalga Aygıt Pazar Büyüklükleri2 

2022 yılında, uzay ve haberleşme uygulama alanlarının, mikrodalga aygıt pazarında, 4,02 

milyar ABD doları büyüklüğe ulaşarak pazarın % 48,9’una sahip olması öngörülmektedir. 

Haberleşme teknolojilerindeki ilerlemeler ve artan sayıdaki uydu projeleri, uzay ve haberleşme 

uygulamalarındaki mikrodalga aygıt ihtiyacını doğurmaktadır. Mikrodalga aygıtlar, uzay ve 

haberleşme uygulamalarında navigasyon ve haberleşme amaçlı gereken işaretlerin üretimi 

için kullanılmaktadır.

Mikrodalga aygıtların savunma uygulama alanları radar, elektronik harp ve füze/mühimmattır. 

2022 yılında, 2,66 milyar ABD doları büyüklüğe ulaşarak pazarın % 32,4’una sahip olması 

öngörülmektedir. Radar uygulamalarının diğerlerinden biraz daha fazla büyüyeceği, EH’nin de 

radarı takip edeceği öngörülmektedir. 

Medikal, endüstriyel ve bilimsel araştırma gibi ticari uygulama alanlarının, 2022 yılında, 1,54 

milyar ABD doları büyüklüğe ulaşarak pazarın % 18,7’sine sahip olması beklenmektedir.  Bu 

uygulama alanlarının birbirine yakın pazara sahip olması tahmin edilirken, sırasıyla medikal ve 

endüstriyel alanların daha büyük pazar payları olacağı öngörülmektedir. 

Mikrodalga aygıt dünya pazarına ilişkin detaylı bilgi Bölüm 7.1’de yer almaktadır.

4.1 RF OTAĞ ÇALIŞMALARI

Ülkemizin savunma alanında ihtiyaç duyduğu mikrodalga aygıt teknolojilerine yönelik detaylı 

incelemeler, RF OTAĞ kapsamında 8 (sekiz) OÇG oluşturularak yapılmıştır. Bunlar, Anten, 

Katıhal Elektroniği, Kuantum, Malzeme, Pasif Elemanlar, Sinyal İşleme, Tümdevre ve Vakum 

Elektroniği’dir. Çalışmalar kapsamında izlenen RF Teknolojileri Yol Haritası Aşamaları Şekil 

4.3’te özetlenmiştir.

2 MarketsandMarketsTM
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Şekil 4.3   RF Teknolojileri Yol Haritası Aşamaları

Öncü kurum, kuruluş 
ve üniversiteler ile ilk 
toplantı

Yönlendirme 
Komitesi’ni oluşturma

Davetli listesinin 
oluşturulması

Lansman Toplantısı

Uzman 
Görüşü 

ve Ortak 
Akıl 

Birliği

Data ve 
Analiz

Mevcut durum analizi

2 ay 4 ay 9 ay 1-10 yıl

Odak çalışma 
gruplarının 
oluşturulması

Girdilerin 
toplanması

Önceliklendirme 
kriterlerine göre 
değerlendirme 
yapılması

Teknoloji Yol 
Haritasının Savunma 
Sanayii ihtiyaçları 
doğrultusunda 
hayata geçirilmesi

Geliştirmelerin 
takip edilmesi, Yol 
Haritasının 
gerektiğinde 
güncellenmesi 

Teknoloji konularının 
belirlenmesi

AHP yönetimi ile 
önceliklendirme 
analizi 

Stratejilerin 
belirlenmesi

Yol Haritasının 
hazırlanması ve 
yayınlanması 

Planlama ve Hazırlık Vizyonun Belirlenmesi Teknoloji Yol Haritasının Geliştirilmesi Kazanım

Ocak 2019 yılında başlayan RF OTAĞ çalışmaları, Haziran 2020’ye kadar Yönlendirme 

Komitesi ve OÇG toplantıları ile devam etmiştir. 24 Aralık 2019 tarihinde RF OTAĞ Çalıştayı 

gerçekleştirilerek, OÇG’lerin çalışmalarında elde ettikleri ilk sonuçlar tüm paydaşlarla 

paylaşılmıştır. OÇG Sonuç Raporlarının oluşturulmasıyla OÇG çalışmaları tamamlanmıştır. Aralık 

2020’de RF OTAĞ Sonuç Raporu yayımlanarak RF Teknolojileri Yol Haritası belirlenmiştir. Söz 

konusu Rapor, içeriği TASNİF DIŞI olacak şekilde düzenlenerek Mart 2021’de tüm paydaşlar ile 

paylaşılmıştır.

Anten Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından girdi yapılan 

konu önerileri gruplanarak, 7 ana konu başlığı altında toplanmıştır.

• Hüzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri

• RF Arayıcı Başlık Anten Teknolojileri

• Yerküresel Konumlandırma Sistemleri Karıştırma Önleme Alıcı Anten Teknolojileri

• Anten Alanında Hafifletme/Küçültme ve Platforma Uyarlama Teknolojileri

• Yer ve Uydu Kesimi Uydu Anten Teknolojileri

• Anten Ölçüm Teknolojileri

• Anten Üretim Teknolojileri

Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir. Buna göre;

• RF Arayıcı Başlık Teknolojileri 

• Hüzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri

• Anten Alanında Hafifletme/Küçültme ve Platforma Uyarlama Teknolojileri

• Anten Üretim Teknolojileri

öncelikle kazanılması gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.
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Katıhal Elektroniği Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından 

girdi yapılan konu önerileri gruplanarak, 5 ana konu başlığı altında toplanmıştır.

• Osilatör Geliştirme

• Güç Yükselteç Geliştirme

• Limiter (Sınırlayıcı) Geliştirme

• Gönderme/Alma (T/R) Modülü Geliştirme

• Frekans Çevirici Geliştirme

Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir. Buna göre; 

• Faz Dizili Anten sistemlerinde kullanılan Gönderme/Alma (T/R) Modülleri,

• Osilatör Geliştirilmesi,

• Çok yüksek güç çıkışlı katıhal Geniş Band Güç Yükselteç Modülleri,

• EMP (Elektromanyetik darbe) saldırılarına karşı sistemlerin almaç girişlerini koruma 

amaçlı Limiter (Sınırlayıcı) bileşenleridir.

Tümdevre Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından girdi yapılan 

konu önerileri gruplanarak, 4 ana konu başlığı altında toplanmıştır.

• Alıcı/Verici Sistemlerin Geliştirilmesi

• Yarı iletken Teknolojisinin Geliştirilmesi

• THz Teknolojisinin Geliştirilmesi

• Güç Yükselteç Geliştirme

Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir. Buna göre;

• Alıcı/Verici Sistemlerin Geliştirilmesi

• Yarı iletken Teknolojisinin Geliştirilmesi

• Tümdevre Paketleme Yeteneği

• Terahertz (THz) Teknolojisinin Geliştirilmesi

öncelikle kazanılması gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.

Tümdevre Teknolojileri Odak Grubu’nda ele alınan THz Teknolojileri uygulama alanları; 

terahertz görüntüleme, terahertz spektroskopisi ve terahertz iletişim sistemlerine ayrılmıştır. 

THz frekanslarda algılama yapabilen hassas sensörler ve THz işaret üretebilen kaynaklar, tüm 

uygulamalar için başlıca çalışma alanları olmaktadır.
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THz frekanslarında çalışabilen Indium Phosphide (InP) bazlı transistörler (HBT, HEMT) ve 

entegre devreler geliştirilmesi ile güvenli iletişim ve görüntüleme uygulamalarında önemli 

gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştır. Ülkemizde THz konusunda üniversitelerde önemli bilgi 

birikimine sahip olunmasına karşın, sanayiideki araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının 

henüz başlangıç seviyesinde olduğu görülmektedir. 

Vakum Elektroniği Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından 

girdi yapılan konu önerileri gruplanarak, 10 ana konu başlığı altında toplanmıştır.

• Vakum Tüp Temelli RF Güç Yükselteci

• MM Dalga ve Terahertz Vakum Tüp Kaynakları

• RF Güç Kaynakları

• Vakum Temelli Üretim Teknolojileri ve Paketleme

• Katot

• Kovuk

• Vakum Kılıfı

• Vakum temelli cihazlar için güç kaynağı

• Test ve Ölçüm

Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir. Buna göre;

• Vakum Tüp Temelli RF Güç Yükselteci

• mm Dalga ve Terahertz Vakum Tüp Kaynakları

• Yüksek Güçlü Elektromanyetik Enerji Bombası

• Yüksek Elektromanyetik Güç Yayılımı

• Elektromanyetik Fırlatıcı

öncelikle kazanılması gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.

Vakum Tüp Elektroniği ürünleri (Magnetron, Gyrotron, Virkatör, Yürüyen Dalga Tüplü Güç 

Yükselteci (TWT/TWTA), BWO vb.); bu zamana kadar, radarlar, yönlendirilmiş enerji silahları/

sistemleri, uydu haberleşmesi, parçacık fiziği ve biyomedikal tıp alanlarında birçok uygulama 

alanı bulmuştur.

Uydu haberleşmesi veya askeri alanlarda kullanılan TWT/TWTA ve magnetronlar yurt dışından 

kolayca tedarik edilememektedir. Özellikle güç tüketimi ve ağırlığın kritik olduğu uzay 

uygulamalarında kullanılan TWTA’ler, çok yüksek verimlilikle çalışan minyatür ürünlerdir ve 

özellikli ürünler oldukları için dışarıdan teminleri zordur. Belirli bir güç ve frekans bölgesinin 

üzerinde özellikleri olan radar ve EH’ye yönelik TWTA’ler de, ihracat izni kısıtlamalarına 
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tabidir. İzne tabi olmayan birçok TWT ve magnetron için temin süreleri iki yılı bulabilmektedir. 

Ticari olarak uydularda kullanılan TWT’ler, haberleşme ve yeni nesil uygulamaların artması 

ile birlikte giderek önemini artırmaktadır. Yüksek hızlı internet ihtiyacı, yüksek çözünürlüklü 

görüntü aktarma ve HD TV uygulamaları yüksek frekansta ve yüksek band genişliğinde çalışan 

TWT’lerin uydular üzerinde kullanımını zorunlu kılmaktadır. Milli uydu geliştirme hedefi olan 

ülkemiz için bu son derece önemli stratejik bir ihtiyaçtır. Dünya üzerinde belirli bir bölge için 

24 saat boyunca aralıksız veri aktaracak bir GEO uydu ve yer bileşenlerinde 3-26 GHz frekans 

bölgesinde çalışabilecek en az dört farklı tip TWT’ye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diğer taraftan günümüzde ülkelerin çalıştığı yeni bir teknoloji olan “ElektroManyetik Silahlar-

EMS” konusu OÇG içerisinde ele alınmış bir konu olmamasına rağmen, teknolojinin muharebe 

sahasında kritik ve oyun değiştirici etkisi nedeniyle incelenmiştir. EMS’ler ülkemizde bu alanda 

yapılan çalışmalar, yürütülen/yürütülmekte olan projeler, var olan altyapılar yönüyle ele 

alınmıştır. EMS’ler:

• Elektromanyetik Bomba

• Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sinyal Yayan Sistemler (High Power Electromanyetik-

HPEM)

• Elektromanyetik Fırlatıcılar

olmak üzere üç grup altında yer almaktadır. Ülkemizde EMS alanında teknoloji geliştirme 

çalışmalarının sürdürülmesinin milli kritik olduğu değerlendirilmektedir.

Pasif Bileşen Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından girdi 

yapılan konu önerileri gruplanarak, 4 ana konu başlığı altında toplanmıştır.

• Ayarlanabilir mikrodalga filtreler,

• Yüksek güçlü ve hızlı anahtarlanabilir RF filtreler, 

• RF Döner Eklem (Rotary Joint: Sistemin sabit ve hareketli parçaları arasında RF sinyallerini 

kayıpsız olarak iletmek için kullanılan elektro-mekanik bileşenlerdir.)

• Pasif Devre Elemanları (Dirençler, kapasitörler, bobinler, iletim hatları, filtreler, kuplörler, 

balunlar, ikileyiciler, zayıflatıcılar, güç bölücüler ve birleştiriciler, mekanik anahtarlar, 

konnektörler, izolatörler ve sirkülatörler gibi bileşen teknolojileri) 

Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir. Buna göre;

• Ayarlanabilir mikrodalga filtreler,

• Yüksek güçlü ve hızlı anahtarlanabilir RF filtreler, 

• RF Döner Eklem

öncelikle kazanılması gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.
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Pasif devre elemanları ile ilgili yurt içinde mevcut altyapılarda öncül yerlileştirme faaliyetleri 

yürütüldüğü tespit edilmiştir.  

RF Malzeme Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; RF/Mikrodalga malzemelerin 

genel olarak ısı iletimi, termal genleşmesi, elektriksel yalıtımı, RF geçirgenliği, mekanik 

mukavemeti gibi özelliklerinin öne çıktığı tespit edilmiştir. Malzeme Teknolojileri Odak 

Grubu çalışmalarının, aşağıdaki 8 ana konu başlığı altında toplanmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmiştir.

• Dielektrik Malzeme Teknolojileri

• Alttaş Üretim Teknolojileri

• Manyetik Malzeme Teknolojileri

• Radom Malzeme Teknolojileri

• RF Soğurucu Malzeme Teknolojileri

• Malzeme İmalat Teknolojileri

• Devre Paketleme Teknolojileri

• Isı Yönetim Malzeme Teknolojileri

Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir.

Buna göre;

• Dielektrik Malzeme Teknolojileri

• Manyetik Malzeme Teknolojileri

• Isı Yönetim Malzeme Teknolojileri

öncelikle kazanılması gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.

RF/Mikrodalga teknolojilerine hizmet eden malzeme alanlarının neredeyse tümüne erişim 

zordur. Ancak, özellikle füze üzerinde kullanılan seramik radom malzemelerine ve ürünlerine 

yönelik tedariklerin yurt dışından yapılması mümkün olmadığı için, bu konunun özel öneme 

sahip olduğu değerlendirilmiştir.

RF Sinyal İşleme Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından 

girdi yapılan konu önerileri gruplanarak, 2 ana konu başlığı altında toplanmıştır. Bölüm 5.3’te 

sunulan yöntem kullanılarak önceliklendirilen her iki konu önerisi de öncelikle kazanılması 

gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.

• Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak Yönetimi,

• Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal İşleme Sistemi,
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Bu konularda aşağıdaki teknikler kullanılacaktır. 

• İstatistiksel sinyal analizi

• Yapay zeka

• Makine öğrenme teknikleri

Sinyal İşleme OTAĞ’ı kapsamında, Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal İşleme Sistemi 

geliştirilmesi önerilmiştir.  Elektronik Harp Ortamının (EHO) geniş bir coğrafyadaki durumunun 

belirlenmesi ve takibi amacıyla harekât sahasıyla ilgili veri üreten çok sayıda sensörün dağıtık 

olarak kullanımı gerekmektedir. Öncelikle, envanterde yer alan ve ağ yapısında haberleşen 

dağıtık sistemlerin yapay zekâ ve makine öğrenme tekniklerine dayalı olarak geliştirilecek 

bilişsel sinyal işleme teknikleri ile yüksek başarımla kullanımlarını sağlayabilmek üzere bir 

sistem olarak tanımlanmıştır.

Geniş bantlı ve az gecikmeli bir ağ yapısı kurularak bu ağ yapısında azami şekilde 

faydalanabilecek sensörlerin geliştirilmesi ve bu sensörlerin yapay zekâ ve makine 

öğrenme tekniklerine uygun verileri üreterek bilişsel sinyal işleme tekniklerinin kullanılması 

hedeflenmektedir. Geliştirilecek bu ağ ve ağ uyumlu sensörler ile EHO durumuna ve harekât 

amacına uygun şekilde en etkin kaynak yönlendirmesi yapılacak ve gerekli karar destek 

altyapısı sağlanacaktır. 

Algoritmaların başarımlarının gerçek sistemler üzerinde denenmeden önce laboratuvar 

ortamında test edilebilmesi maliyet etkin sistem geliştirilebilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu yüzden EHO’yu simüle edebilecek bir laboratuvar ortamı kurulmasına dikkat 

çekilmiştir. Bu laboratuvarda geliştiricilerin hazırlayacağı her algoritma test edilebilecek, aynı 

işi yapmak amacıyla geliştirilen farklı teknikler performans açısından karşılaştırılabilecektir.

RF OTAĞ kapsamında, yakın gelecekte çığır açacağı öngörülen kuantum teknolojileri de 

değerlendirilmiştir. 

Kuantum Teknolojileri Odak Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar tarafından girdi yapılan 

konu önerileri gruplanarak, 9 ana konu başlığı altında toplanmıştır;

• Kriyojenik Soğutma Sistemleri

• Kuantum Radar

• Kuantum Görüntüleme (imaging) Sistemleri ve Yöntemleri

• Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler

• Kuantum Bilgisayar/Modelleme Ve Kuantum RF Elektroniği

• Optik Elemanlar Bazlı Kuantum Haberleşme Ve Kuantum Kriptografi

• Kuantum Sensörler

• Kuantum Bilişim ve Kuantum Kriptoloji İçin Protokol/Algoritma/Modelleme Teknolojileri 

• Makroölçekli Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler
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Bu teknoloji alanlarında önerilen teknoloji konuları Bölüm 5.3’te sunulan yöntem kullanılarak 

önceliklendirilmiştir. Buna göre;

• Kuantum Radar

• Makroölçekli Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler

• Kuantum Bilgisayar/Modelleme ve Kuantum RF Elektroniği

öncelikle kazanılması gereken teknolojiler olarak belirlenmiştir.

Günümüzde dünyada yürütülen Ar-Ge süreci sonucunda, 5-15 yıl içerisinde kuantum 

teknolojileri alanında ilk neticelerinin ortaya çıkması beklenmektedir. 

Kuantum teknolojileri alanında ilk çalışmalar kuantum bilgisayarlar konusunda olmuştur. 

Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayardan farklı olarak paralel işlem imkânına sahip olarak 

günümüzün ve geleceğin süper bilgisayarlarının çözemeyeceği problemleri çok hızlı çözebilme 

yeteneğine sahip olabilecektir. Bu ilerlemelerin, yeni üretim yöntemlerinin ve malzemelerin 

geliştirilmesinde ve makine öğrenmesi ile yapay zekâ konularındaki yeni algoritmaların 

tasarımında, köklü değişimlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Kuantum teknolojisinin sunduğu ikinci önemli devrim, kuantum dolanıklığıdır.  Kuantum 

dolanıklığı sayesinde kuantum radarların geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Birbirine dolanık 

fotonları kullanan radar darbeleri sayesinde çok uzaklardaki, çok düşük radar kesit alanına 

sahip hedeflerin algılanması ve erken uyarı verilebilmesi sağlanacaktır. Bu radarlar için temel 

teknoloji olan dolanık fotonlar üzerinde çalışılması gerekmektedir.

RF Teknolojileri Yol Haritası’nın oluşturulması için ön hazırlık, lansman, önerilerin/problemlerin 

toplanması, odak çalışma grubu toplantıları ve önceliklendirme olmak üzere beş adımlı ortak 

akıl yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, konu hakkında deneyim sahibi olan üniversite, enstitü, 

kamu kurumları ve sanayii temsilcilerinin ilgili alanda birlikte çalışarak teknoloji yol haritası 

ve kazanım planı hazırlanmasını esas almaktadır. Her bir öznitelik için hem öznitelikler arası 

hem de onlara bağlı olan kriterler arası önceliklendirme hesaplaması Analitik Hiyerarşi Prosesi 

(AHP) yöntemi ile yapılmıştır. AHP analizine göre kısa-orta-uzun vadede kazanılması gereken 

teknolojiler Bölüm 8’de yer almaktadır.

4.2 RF TEKNOLOJİLERİNDE ÜLKEMİZDE KAZANILMIŞ KABİLİYETLER

Radar, EH ve haberleşme sistemlerinin ve bu sistemleri taşıyan platformların Kullanıcı 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yurt içinde yerli ve milli imkânlarla tasarımı, üretimi ve testi 

ulusal güvenliğimiz bakımından önemlidir.

RF OTAĞ çalışmaları kapsamında yurt içindeki yetenek ve altyapıların incelenmesi sağlanmıştır. 
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Buna göre son 20 yılda Türkiye’de, dünyadaki eğilimlerle örtüşen önemli adımlar atıldığı tespit 

edilmiştir.

Savunma sanayii şirketlerinde, bu şirketlerin alt yüklenicilerinde, TÜBİTAK Enstitülerinde, 

üniversite teknokent şirketlerinde kurulmuş olan mikrodalga ürün altyapıları, dünyadaki 

teknolojik eğilimlere paralel hareket edildiğini işaret etmektedir. RF OTAĞ çalışmaları 

kapsamında tespit edilmiş Türkiye genelinde sahip olunan kabiliyetler aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:

• EH, radar ve haberleşme teknolojilerinde tasarım ve üretim kabiliyeti

• 110 GHz’e kadar tasarım, üretim ve test kabiliyeti

• Mikrodalga alanında uzman personel

• Mikrodalga tasarım ve üretim teknolojilerine yapılmış yatırımlar

 ■ Chip&Wire teknolojisi ile hibrid mikrodalga modül tasarımı ve seri üretimi 

 ■ GaAs/GaN tabanlı MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) tasarım 

teknolojisi

 ■ SiGe/RFCMOS tabanlı MMIC tasarım teknolojisi 

 ■ SiGe tabanlı MMIC tasarım teknolojisi 

 ■ GaN tabanlı MMIC üretim teknolojisi 

 ■ SiGe/CMOS tabanlı MMIC üretim teknolojisi 

 ■ MEMS tasarım/üretim teknolojisi 

 ■ Çok katmanlı mikrodalga seramik teknolojisi 

 ■ Mikrodalga ince film teknolojisi 

 ■ Mikrodalga ferrit tabanlı bileşen (faz kaydırıcı, sirkülatör) tasarım ve üretim 

teknolojileri 

 ■ Radar ve EH sistemleri için RF/Mikrodalga alt bileşen tasarım ve üretimi 

 ■ Radar ve EH sistemleri için RF/Mikrodalga alt bileşen tasarım ve üretimi 

 ■ Mikrodalga ferrit/dielektrik seramik malzeme teknolojileri 

 ■ Alüminyum matrisli Elmas çip taşıyıcı/soğutucu malzeme teknolojisi 

 ■ CuW/CuMo çip taşıyıcı/soğutucu malzeme teknolojileri 

 ■ RF ve DC hermetik geçiş, minyatür konnektör teknolojileri 

 ■ Anten geliştirme, üretim ve test altyapıları 

 ■ Vakum tüp geliştirme, üretim ve test altyapıları

Ülkemizde mikrodalga ekosistemi içinde yerlileştirilen ürün grupları oluşturulmuştur. Aşağıdaki 

ürünler radar, EH ve haberleşme projelerinde kullanılmaktadır.
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• Antenler

 ■ Tel (Wire) Antenler

 ■ Açıklık (Aperture) Antenler

 ■ Yansıtıcı (Reflector) Antenler

 ■ Baskı Devre Üzeri (PCB) Antenler

 ■ Hüzme Yönlendirmeli Antenler

• Ön Kat Modülleri

 ■ Kanallı Dar Bant/Geniş Bant Ön Katlar 

 ■ Ayarlanabilir Dinamik Alan Ön Katlar 

 ■ Frekans Çeviriciler

 □ Aşağı/Yukarı Çeviriciler 

 □ Kanallı Almaçlar 

 □ Frekans Çarpıcılar

 ■ Güç Yükselteç Modülleri

 □ Gönderme (T) ve Gönderme/Alma (T/R) Modülleri 

 □ Hibrit Güç Yükselteçler (SSPA)

 □ TWTA Alternatifi Uzamsal Güç Yükselteç Modülleri 

 ■ Filtre Modülleri

 □ Anahtarlamalı Çoğullayıcılar (Switched Multiplexer)

 □ Anahtarlamalı Filtre Bankaları (Switched Filter Bank

 ■ Osilatörler (Kristal, VCO, DRO, OEO) ve Sentezörler

 ■  Sayısal Frekans Ayrıştırıcılar (DFD-Digital Frequency Discriminator)

 ■ Detektör Logaritmik Video Yükselteçler (DLVA-Detecting Logarithmic Video 

Amplifier) 

 ■ Ferrit Tabanlı Bileşenler 

 □ Faz Kaydırıcılar 

 □ Sirkülatörler/İzolatörler

 ■ Mikrodalga Aktif Bileşenler 

 □ Düşük Gürültülü Yükselteçler

 □ Sürücü Yükselteçler

 □ Güç Yükselteçler

 □ Anahtarlar 

 □ Sayısal Kontrollü Faz Kaydırıcılar

 □ Sayısal Kontrollü Zayıflatıcılar 
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 ■ MMIC’ler (GaAs, GaN, SiGe tabanlı)

 □ Güç Yükselteçler 

 □ Sürücü Yükselteçler 

 □ LNA’lar

 □ Anahtarlar 

 □ Sayısal Faz Kaydırıcılar 

 □ Sayısal Zayıflatıcılar

 □ Çok Fonksiyonlu MMIC’ler (SOC-System on Chip)

 ■ Filtre’ler 

 □ “Cavity Band Pass” filtreler

 □ “Suspended Stripline” filtreler

 □ “Microstrip” filtreler

 □ “Lumped” filtreler

 □ “Thin Film” filtreler

 □ “Slabline Band Stop” filtreler

 □ “Waveguide Band Pass” filtreler

 □ “Ceramic Rezonator” filtreler

 □ “Diplexer” ve Duplexer”lar

4.3 ÖNERİLER

Yukarıda yer alan kabiliyetler, çeşitli araştırma kurumlarında, savunma sanayii firmalarında 

gerek fon sağlayıcılar tarafından fonlanan proje kaynakları ile gerekse kurumların öz 

kaynakları ile başlatılan projeler sayesinde kazanılmaktadır. Ülkemizde mikrodalga aygıt 

ihtiyacı bulunan firmaların, araştırma kurumlarının, üniversitelerin bu ihtiyaçlarını yurt içindeki 

imkân ve kabiliyetleri kullanarak karşılama oranının düşük kaldığı tespit edilmiştir.  Bu durum 

iki sebepten oluşmaktadır. Birincisi, ihtiyaç duyulan kabiliyetin/altyapının/ürünün yurt içinde 

bulunduğunun farkında olunmamasıdır. İkincisi ise ilgili kabiliyetin/altyapının/ürünün yurt içi 

diğer paydaşların kullanımına açık olmamasıdır. 

Ülkemizde firmalar/kurumlar kendi ihtiyacı için ya da talep üzerine birçok RF bileşen 

üretmektedir. Fakat bu bileşenlerin büyük çoğunluğu çeşitli nedenlerle diğer firmaların/

kurumların kullanımına kapalıdır. Bu bileşenleri tüm firmaların/kurumların erişimine açarak, 

yurt içinden tedarikini sağlamak ve yurt dışı bağımlılığı azaltmak üzere bir düzenlemeye 

ihtiyaç olduğu gözlemlenmektedir. Bunun sağlanabilmesi SSB’nin Yetenek Envanteri’nin 

(YETEN) önemli bir araç olduğu tespit edilmiştir. Firmaların yetkinliklerini  YETEN veri tabanına 

aktarmaları, yurt içi imkân ve kabiliyetlerden diğer yurt içi paydaşların yararlanabilmesi ve 

kaynakların yurt içinde kullanılması için oldukça önemlidir. 
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Bunun yanı sıra, yurt içinde mikrodalga konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşları bir araya 

getiren bir organizasyonun da bilgi alışverişinin arttırılması bakımından oldukça yararlı olacağı  

tespit edilmiştir. Avrupa ve ABD’de örnekleri olan mikrodalga özelindeki bu organizasyonlar 

ile  hem akademik hem de ticari bilgi alışverişine imkân sağlanmaktadır. 

Ülkemizde yüksek teknoloji üretebilen ve hızla gelişen bir RF/mikrodalga mühendislik yeteneği 

mevcuttur. Bu yeteneğin bir nüve olarak kabul edilmesiyle birlikte, yetkin insan kaynağının 

artırılması kritiktir. RF ve mikrodalga alanında mühendislik/uzmanlığı tüm dünyada aranan 

ve az sayıda sahip olunan bir alandır. Bu nedenle yetkin RF ve mikrodalga mühendislerinin/

araştırmacılarının, yurt dışı şirketlerde iş bulması çok kolay olmaktadır. Mühendislerimizin/

araştırmacılarımızın dışarıya göçünü önlemek için; onları teknik olarak doyurabilecek, 

kapasitelerini zorlayıcı, dünya ile rekabet edilebilecek yeni teknoloji gelişim alanlarına 

yönlendirilmeleri ve gerekli altyapıların sağlanması kritiktir.

RF ve mikrodalga tabanlı yüksek teknoloji içeren sistem ve birimlerin geliştirilmesi için 

ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıların planlanıp kurulması, ülkedeki yetkin insan kaynağının 

yönlendirilmesi, bu alandaki uzmanların kaybedilmemesi için en etkin yoldur. Sanayii, üniversite 

ve Ar-Ge kurum/kuruluşları işbirliği ile mevcut malzeme/bileşen/aygıt tasarım ve üretim 

teknolojisi kabiliyetlerinin hızla artırılarak savunma/sivil sanayii sistemlerine uygulanması ve 

mümkün olduğunca çift yönlü kullanımın gözetilmesi büyük yarar sağlayacaktır.

Geleceğin teknolojilerinin başında sayılan Kuantum Teknolojileri için yurt içinde merkez olacak 

ve çalışmaları koordine edecek bir kurumun tesis edilmesi önerilmiştir.  Bu kurum, kuantum 

alanında çalışan ya da çalışmak isteyen üniversitelere, araştırma enstitülerine, savunma sanayii 

firmalarına destek verecek ve kendi imkânlarını açık tutacak bir kurum olarak öngörülmüştür.  

Bu merkezin ilk etaptaki amacı Türkiye’de kuantum teknolojileri üzerine araştırmaların 

başlatılması, bu konudaki araştırmaların koordinasyonu ve ekosisteminin oluşturulması olarak 

tanımlanmıştır. Söz konusu merkez önerisine ilişkin detaylar Bölüm 7.8.5’te yer almaktadır.

Yarı iletken teknolojilerinde Tümleşik Devre ve Yarı iletken Teknolojileri Araştırma Kurumu 

kurulması bu zamana kadar ülkemizde sarf edilen çabaların toparlanması ve ihtiyaçları milli 

olarak üretecek kabiliyetin hızlı ve etkin bir biçimde kazanılması için önerilmiştir. Kurumun; 

devlet himayesinde, yarı iletken kullanıcı/geliştirici şirketlerin, üniversitelerin, araştırma 

kurumlarının, diğer kamu kurumlarının paydaş olduğu ve tümdevre teknolojileri konusunda 

bilimsel ve profesyonel uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yönetilmesi öngörülmüştür. 

Bu kurum Türkiye’deki yarı iletken ekosistemi oluşmasına (Üretim evleri dâhil) yardımcı olup 

üretim evlerine destek olabilecektir.

RF OTAĞ çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tüm öneriler ve önerilere ilişkin tüm detaylar 

Bölüm 10’da yer almaktadır.



32

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

5.1 ÇALIŞMA METODOLOJİSİ

RF Teknolojileri Yol Haritası’nın oluşturulması için ön hazırlık, lansman, önerilerin/problemlerin 

toplanması, odak çalışma grubu toplantıları ve önceliklendirme olmak üzere beş adımlı ortak 

akıl yöntemi kullanılmıştır. Bu adımlara ait tanımlar Tablo 5.1’de belirtilmiştir. 

05 YÖNTEM

Tablo 5.1   Çalışma Metodolojisi

Yöntem Adımları Kapsam

Ön Hazırlık

Lider kuruluşun belirlenmesi,
Öncü kuruluşların tespiti,
Alan uzmanları ve paydaşların tespiti,
İlgili tematik alanda odak çalışma gruplarının tanımlanması,
Lansman hazırlıkları,
Roller ve sorumluluklar ile çalışma usullerinin tanımlanması,
Ortak veri paylaşımı alanının oluşturulması

Lansman

Tematik Yol haritası çalışmaları kapsamında alan 
uzmanlarının ve ilgili paydaşların bilgilendirildiği bir etkinlik 
düzenlenerek girdilerin talep edilmesi:

• Konu önerileri

• Teknoloji envanteri 

• Yetenek ihtiyaçları

• Katılım sağlanacak odak çalışma grubu bilgileri

Önerilerin/Problemlerin 
Toplanması

Tematik yol haritası kapsamında iletilen konu önerilerinin 
derlenmesi

Odak Çalışma Grubu 
Toplantıları

Odak Çalışma Grupları toplantıları ile teknoloji yol haritası 
taslağının oluşturması,

• Konu önerilerin değerlendirilmesi ve gruplandırılması

• Teknoloji konularının tespit edilmesi

• Teknoloji yol haritası taslağının oluşturulması

Önceliklendirme
Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi kullanılarak konu öz-
niteliklerinin ağırlıklandırılması ve önceliklendirme faaliyetleri
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Şekil 5.1   Önceliklendirme Kriterleri

Bu yöntem, konu hakkında deneyim sahibi olan üniversite, enstitü, kamu kurumları ve sanayii 

temsilcilerinin ilgili tematik alanda birlikte çalışarak teknoloji yol haritası ve kazanım planı 

hazırlanmasını esas almaktadır. “SSB Teknoloji Taksonomisi”, “THS Kılavuzu” ve “Teknoloji 

Envanteri” gibi daha önce hazırlanan teknoloji yönetimi araç ve metotlarının çalışmada 

kullanılması ve uygulanması sağlanmıştır.

5.2 ÖNCELİKLENDİRME KRİTERLERİ

Odak çalışma grubu toplantılarında her bir teknoloji konusu için 6 ana öznitelik altında yer 

alan 23 kriter üzerinden önceliklendirme değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmeye esas 

olan öznitelikler ve alt kriterleri Şekil 5.1’de listelenmiştir.

Yetişmiş insan gücü bulunmaktadır.

Yetişmiş insan gücü sayıca yetersizdir.

Yetişmiş insan gücü yoktur.

Tedarik projelerinde kullanılacaktır.

Tedarik projelerinde kullanım imkanı vardır.

Tedarik projelerinde kullanım imkanı yoktur.

Teknoloji çift amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Teknolojilerin çift amaçlı olarak kullanım 
imkanı vardır.

Teknolojilerin çift amaçlı olarak kullanım 
imkanı yoktur.

01

KRİTİKLİK

ALT YAPI

DÜNYADAKİ DURUM

İNSAN KAYNAĞI
TEDARİK

PROJELERİNDE
UYGULAMA

ÇİFT KULLANIM

02

0304

05

06

Ulusal güvenliğimize doğrudan etkisi bulunan, 
milli olarak kazanılması zorunlu bir teknolojidir.

Uluslararası anlaşmalarla transferi kontol altına 
alınmıştır.

Kritik bir teknolojidir, kazanılmasının teknolojik 
yetkinliğe önemli katkısı olacaktır.

Üreticisi tek veya kısıtlı sayıdadır.

Temin süresi uzundur. (6 ay ve fazlası)

Kritik bir teknoloji değildir.

Ömür devrinin başında olan, gelişmiş ülkelerin 
üzerinde çalıştığı, mevcut ticari ürünlerin 
olduğu teknolojidir.

Ömür devrinin başında olan, gelişmiş ülkelerin 
üzerinde çalıştığı, mevcut ticari ürünlerin 
olmadığı teknolojidir.

Gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı, prototip 
aşamasında olan teknolojidir. 

Ömür devrinin ortalarında olan, gelişmiş 
ülkelerin üzerinde çalıştığı teknolojiler 
arasındadır.

Ömür devrinin sonlarında, gelişime açık 
olmayan bir teknolojidir.

Değerlendirilen teknoloji kapsamında alt 
teknolojiler ve laboratuvar, araştırma merkezi gibi 

alt yapılar mevcut ve yeterlidir.

Benzer veya tamamlayıcı teknolojilere ilişkin 
laboratuvar, araştırma merkezi gibi alt yapılar 

mevcuttur.

Ulusal herhangi bir alt yapı bulunmamaktadır.

Her bir öznitelik için hem öznitelikler arası hem de onlara bağlı olan kriterlerin değerler arası 

önceliklendirme hesaplaması AHP yöntemi ile yapılmıştır.
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Açılımı Analitik 
Hiyerarşi Prosesi olan 
AHP, Thomas L.Saaty 

tarafından ortaya 
konulan, karar vericiye 

yardımcı olan Çok 
Kriterli Karar Verme 
yöntemlerinden bir 

tanesidir.

Bu teknik karar verme 
sürecini hızlandırır ve 
daha sistematik bir 

hale getirir.

Bu yöntemin en büyük 
avantajlarından bir 

tanesi sayısal değerleri 
olmayan kriterlerin 

karşılaştırılma 
yöntemleri sayesinde 

analitik olarak 
değerlendirilmesini 

sağlamasıdır.

Karar vericilere avantajları: 

Çok sayıda kriterin 
değerlendirilmesini sağlama 
Grup halinde karar 
verileceğinde herkesin etki 
edeceği karar mekanizması 
sunma 
Karar vericilerin kişisel 
tercihlerini de çözüm 
sürecine dahil etme 

5.3 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

5.3.1 Tanım

AHP’nin tanımı ve avantajları Şekil 5.2 içerisinde gösterilmiştir.

Şekil 5.2  AHP Tanımı ve Avantajları Kriterleri3

Şekil 5.3  Hiyerarşi Yapısı3

AHP’nin hiyerarşik yapısı Şekil 5.3 içerisinde gösterilmiştir.

1. Önceliklendirme 
kriterlerine göre 
uzmanlarla birlikte 
değerlendirme yapılması

2. Kriterlerin ağırlık 
analizinin yapılması puan 
hesaplanması

3. Her bir teknoloji 
konusu için belirlenen 
oranlarına göre puan 
hesaplanması 

Kriter 1 Kriter 2

Teknoloji
Konusu 1

Teknoloji
Konusu 2

Öncelikli Teknoloji Konusu

Teknoloji
Konusu 3

Kriter 3 Kriter 4 Kriter 5

3Saaty, T. L., 1990. How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research
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Şekil 5.4  AHP Adımları3

Tablo 5.2   Analitik Hiyerarşi Sürecinde Kullanılan Ölçek

5.3.2 Proses Adımları

Analitik Hiyerarşi Prosesi’nde bir problemin çözümlenebilmesi için Şekil 5.4’te yer alan adımlar 

takip edilmektedir.

Bu amaçla kullanılan ölçek Tablo 5.2 içerisinde tanımlanmıştır.

Adım 1
Karar Verme 

Problemi 
Tanımlanır

Adım 2
Faktörler Arası 
Karşılaştırma 

Matrisi 
Oluşturulur

Adım 3
Faktörlerin 

Yüzde Önem 
Dağılımları 
Belirlenir

Adım 4
Faktör 

Kıyaslamalarında
ki Tutarlılık 

Ölçülür

Adım 5
Her Bir Faktör 

İçin Yüzde 
Önem 

Dağılımları 
Bulunur

Adım 6
Karar 

Noktalarındaki 
Sonuç Dağılımı 

Bulunur

ÖNEM 
DERECESİ TANIM AÇIKLAMA

1 Eşit önem
İki faaliyet amaca eşit düzeyde katkıda 
bulunmaktadır.

3
Birinin diğerine göre orta derecede 
daha önemli olması

Tecrübe ve yargı faaliyeti diğerine orta 
derecede tercih ettirmektedir.

5 Kuvvetli düzeyde önem
Tecrübe ve yargı faaliyeti diğerine 
kuvvetli bir şekilde tercih ettirmektedir.

7 Çok kuvvetli düzeyde önem
Bir faaliyet güçlü bir şekilde tercih 
ediliyor ve uygulamada baskınlığı 
rahatlıkla görülür.

9 Aşırı düzeyde önem
Bir faaliyetin diğerine tercih edilmesine 
ilişkin kanıtlar büyük bir güvenliğe 
sahiptir.

2, 4, 6, 8 Ortalama değerler
Uzlaşma gerektiğinde kullanmak üzere 
iki ardışık yargı arasına düşen değerdir.
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5.3.2.1 Sınıflandırma

AHP analizi sonucu elde edilen değerler kullanılarak RF Teknolojileri Yol Haritası içerisinde 

yer alan teknoloji konularının sınıflandırılması yapılmıştır. 1. 2. ve 3. öncelikli teknoloji konuları 

şeklinde 3 öncelik grubu belirlenmiştir.

Belirtilen öncelik gruplarında yer alacak konuların belirlenebilmesi için öncelikle AHP analizinde 

elde edilen değerlerin histogram ile gösterimi yapılmıştır. Histogram, gruplandırılmış bir veri 

dağılımının sütun grafiği ile gösterimidir. 

Aşağıdaki adımlar izlenerek Histogram oluşturulmuştur:

1. Verilerin küçükten büyüğe sıralanması,

2. Veri grubunun açıklığının (aralığı) belirlenmesi, (Açıklık en büyük veriden en küçük verinin 

çıkartılması ile elde edilir)

3. Verilerin ayrılacağı grup sayısının belirlenmesi, 

4. Grup genişliğinin bulunması, (Açıklık değerinin grup sayısına bölünmesiyle elde edilen 

sayıdan büyük en küçük doğal sayı, grup genişliği olarak alınır)

5. Verilerin en küçük veriden başlayarak grup genişliğine göre gruplara ayrılması,

6. Oluşturulan gruplar ve gruplardaki verilerin tablo halinde düzenlenmesi,

7. Tablo temel alınarak histogram oluşturulması

Bu çalışmada AHP analizi sonuçları kullanılarak elde edilen histogram Şekil 5.5 içerisinde 

gösterilmiştir.

HİSTOGRAM
45

22
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38
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10 11
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(10,94, 19,64] (19,64, 28,34] (28,34, 37,04] (37,04, 45,74] (45,74, 54,44] (63,14, 71,84](54,44, 63,14]

5

0

Şekil 5.5   RF Teknolojileri Yol Haritası Teknoloji Konuları AHP Analizi Histogramı

Sınıflandırma grupları ve ağırlık aralıkları Tablo 5.3 içerisinde sunulmuştur.
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Tablo 5.3   Sınıflandırma Aralıkları

Tablo 5.4   Teknoloji Geliştirme ile ilgili Tanımlanmış Risk Sınıfları Listesi

# Sınıflandırma AHP Değeri

1 1. Öncelikli Konular 41,34-69,83

2 2. Öncelikli Konular 26,14-41,34

3 3. Öncelikli Konular 10,94-26,14

#
Teknoloji 
Geliştirme Risk 
Sınıfları

Tanım

1 Altyapı Riski
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için yeterli altyapı 
bulunmaması / oluşturulamaması riski

2 Bilgi Kaynağı Riski
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için sahip olunan / 
olunması gereken bilgi kaynakları ile ilgili risk

3
Entegrasyon 
Başarısızlık Riski

Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin hedef platforma uygulanması 
sürecinde entegrasyon seviyesinde başarısız olunması ile ilgili risk

4
İnsan Kaynağı 
Riski

Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için sahip olunması 
gereken insan kaynağı ve/veya mevcut insan kaynağının yetkinliği, 
yetersizliği vb. kaynaklı risk

5
İşbirliği 
Sağlanamaması 
Riski

Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için işbirliği yapılan 
/ yapılması gereken kurum / kuruluş ile ilgili risk

6 Mali Kaynak Riski
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için gerekli mali 
kaynağın temin edilememe riski

7 Takvim Riski 
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için tanımlanan 
takvim ve planın öngörülen şekilde gerçekleşmemesi riski

8
Yüksek Maliyet 
Riski

Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, 
geliştirme maliyetin beklenenden çok yüksek olması riski

5.4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME RİSKLERİ

Odak çalışma grubu toplantılarında her bir teknoloji konusu için 8 teknoloji geliştirme riski 

değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmeye esas olan teknoloji geliştirme riskleri ve tanımları 

Tablo 5.4’te listelenmiştir.
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5.5 GÜNCELLEME YÖNTEMİ

Teknoloji yol haritasının güncelliğini koruyabilmesi için Bölüm 5.1’de belirtilen faaliyetlerin 

periyodik olarak tekrar edilmesi uygun değerlendirilmektedir. Buna ek olarak teknolojik 

gelişmeler, konjonktürel değişiklikler gibi hususlar nedeniyle güncelleme yapılması da 

gerekebilir. Güncelleme için izlenecek yöntem adımları aşağıda listelenmiştir:

• Geri bildirim ve konu önerilerinin toplanması için bir platform oluşturulması,

• Düzenli olarak konu önerilerinin ya da geri bildirimlerin toplanması,

• Önerilerin belirli periyotlar ile alan uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve teknoloji yol 

haritasının güncellemesi.

06 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

SSB önderliğinde RF Teknolojileri Yol Haritası’nı oluşturmak üzere yürütülen çalışmaların 

takvimi Şekil 6.1’de yer almaktadır. Bu çalışmada ASELSAN Lider kuruluş olarak belirlenmiştir.

RF teknolojileri alanında öncü kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilk toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Lansman toplantısı ve takip eden dönemde, alan uzmanları ve ilgili paydaşlar bilgilendirilmiş 

ve çalışma kapsamında beklenen girdiler talep edilmiştir.

Toplantılarda RF teknolojileri kullanıcıları, üreticileri, bu konuda araştırma ve geliştirme yapan 

üniversite ve kurumlar, ihtiyaç makamı temsilcileri katılım sağlamıştır. Daha sonraki aşamada 

Odak Çalışma Grupları belirlenmiş; bu gruplar ile RF Teknolojileri Yol Haritası taslağının 

oluşturulması için muhtelif çalışma toplantıları icra edilmiştir. 

Yapılan toplantılarda konu önerileri üzerinden gidilmiş ve RF Teknolojileri envanter dokümanı 

doldurulmuştur. Bu dokümanda ayrıca her önerilen konu için GZFT analizi yapılmıştır.
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Kapsamın 
Belirlenmesi

Çalıştayın 
Teşkili

Çalıştay 
Faaliyetleri

Çalıştay

RF Teknoloji 
Yol Haritası

Aralık 2018

Ocak/Nisan
2019

Nisan/Eylül
2019

Eylül/Aralık
2019

Ocak/Aralık
2020

Amaç, Yöntem ve 
Çıktıların 

Belirlenmesi

Çalıştay Açılış 
Toplantısı 

30 Ocak 2019

Yönlendirme Komitesi 
Toplantıları

Odak Çalışma Grubu ve 
Çalıştay Çıktılarının 
Değerlendirilmesi

Çalıştay Raporunun 
Hazırlanması

Sonuçların 
Üst Yönetime

RF Teknoloji 
Yol Haritasının 
Güncellenmesi

Çalıştayın 
Gerçekleştirilmesi

Girdilerin Analiz 
Edilmesi

Değerlendirme 
Kriterlerinin 

Oluşturulması

Odak Çalışma Gruplarının 
ve Görev Alacak 

Uzmanların Belirlenmesi

Odak Çalışma 
Grubu Toplantıları

Girdilerin 
Toplanması

Lider Kuruluşun 
Belirlenmesi

Çalıştay 
Lansmanının Yapılması 

20 Aralık 2018

10.04.2019/20.06.2019/28.11.2019

6.1 YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Yönlendirme Komitesi SSB Başkanlığında, lider kuruluş ASELSAN temsilcileri, 8 (sekiz) 

OÇG liderleri ve akademisyenlerden teşkil edilmiştir. Yönlendirme Komitesi tarafından 

gerçekleştirilen toplantılarda OÇG’lerin çalışma planları takip edilmiş, yürütülen faaliyetler ve 

çıktılar gözden geçirilerek komite tarafından alınan kararlar doğrultusunda RF Teknolojileri Yol 

Haritası’nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar odak grupları ile koordine edilmiştir.

Yönlendirme Komitesi üyeleri ve temsilcisi oldukları kurum ve kuruluş bilgisi Tablo 6.1’de yer 

almaktadır.

Tablo 6.1   Yönlendirme Komitesi Üyeleri

Bilge İNCEL 
Veysel DİNÇ
Öznur TURAN
Mustafa ÖZEN
Aylin EKŞİM
Fatma ÇİZGEL

Alb. Poyraz Alper ÖNER
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Şebnem SAYGINER
Erdal SAYGINER
Doç. Dr. Özgür BİRER
Mustafa Fatih AKBOSTANCI
Nadir ŞAHİNTÜRK

Sertan VARMA
Dr. Selahattin NESİL

İrfan YILDIZ

Prof. Dr. Orhan ARIKAN
Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY

Serkan SIRT

Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ

Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ

Dr. Tufan KARALAR

Şekil 6.1   Çalışma Takvimi



41

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

6.2 ODAK ÇALIŞMA GRUPLARI

RF Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları kapsamında toplam 8 (sekiz) Odak Çalışma Grubu teşkil 

edilmiştir. Odak Çalışma Grupları ve OÇG liderleri Şekil 6.2’de gösterilmiştir. Bu çalışmalara 

katılım sağlayan firma, üniversite ve kurum/kuruluşlara ait listeler Bölüm 11’de verilmiştir. 

OTAĞ toplantı katılımcı sayıları Şekil 6.3’te sunulmuştur.

Şekil 6.2   OTAĞ Odak Çalışma Grupları ve OÇG Liderleri

Vakum Elektroniği 
Dr. Selahattin NESİL

Pasif Bileşenler 
Sertan VARMA

Katı Hal Elektroniği 
Şebnem SAYGINER

RF Tümdevre 
Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ

RF Sinyal İşleme 
Prof. Dr. Orhan ARIKAN

RF Malzeme 
Doç. Dr. Özgür BİRER

Anten 
İrfan YILDIZ

Kuantum Teknolojileri 
Serkan SIRT
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Odak Çalışma Grupları, Yönlendirme Komitesi ve belirlenen grup liderleri koordinasyonunda 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Teknoloji envanterinin gözden geçirilmesi, konu önerilerinin 

belirlenmesi, GZFT çalışmasının yapılması ve önceliklendirme analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar neticesinde her bir OÇG tarafından ara raporlar ve nihai rapor dokümanı 

hazırlanmış olup söz konusu raporlar doğrultusunda RF Teknolojileri Yol Haritası Ana Raporu 

oluşturulmuştur.

OÇG’lerde önerilen konu ve alt konu sayıları Şekil 6.4’de gösterilmiştir.

10

8

10
3

4

8

3 8

31

27

40
4

20

33

5 29

Vakum Katı Hal RF Malzeme RF Sinyal İşleme

RF Tümdevre Anten Pasif Bileşenler Kuantum

KONU SAYISI ALT KONU SAYISI

Şekil 6.4   RF OTAĞ Konu ve Alt Konu Sayıları

TOPLAM 237 KATILIMCI

Şekil 6.3   OTAĞ Toplantıları Katılımcı Sayıları

2. Sinyal İşleme

3. Anten6. Tümdevre

7. Kuantum

4. Katı Hal

5. Pasif

40

30

2039

27

28

25
1. Malzeme 

8. Vakum

28

Araştırma 
Kuruluşu

4
Firma/
Kurum

48

Üniversite 
17
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Şekil 6.5   RF OTAĞ Çalışma Takvimi

6.3 TOPLANTILAR

RF Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları kapsamında Yönlendirme Komitesi ve OÇG Toplantıları 

düzenlenmiştir. Yönlendirme Komitesi toplantıları SSB Başkanlığında, Genelkurmay 

Komutanlığı, lider kuruluş ASELSAN temsilcileri, akademisyenler ve OÇG liderleri katılımıyla 

SSB’de düzenlenmiştir. Şekil 6.5’te RF OTAĞ çalışma takvimi yer almaktadır.

20 Aralık 2018
Çalıştay Lansmanı

30 Ocak 2019
Çalıştay Başlangıç 
Toplantısı

10 Nisan 2019 YKT-1
20 Haziran 2019 YKT-2
28 Kasım 2019 YKT-3

Yönlendirme Komitesi 
Toplantıları (YKT)

06 Kasım – 
15 Kasım 2019

(Yıl boyunca 8 adet çalışma grubu 
tarafından farklı tarihlerde 
düzenlenmiş 30 Adet toplantı)

8 Odak Grubu İle 
Önceliklendirme 
Çalışmaları

24 Aralık 2019
RF Teknolojileri 
Yol Haritası Çalıştayı

Ocak 2020
YKT-4 Toplantısı

Ocak-

OÇG’lerin 
Taslak Raporlarının 
Oluşturulması

Odak Çalışma 
Grubu Toplantıları

Haziran 
2020

Haziran-

Taslak Raporların 
Gözden Geçirilmesi

Eylül 2020

Eylül-

Çalıştay Raporunun 
Hazırlanması

Aralık 2020

OÇG’lerin ilk toplantısı 30 Ocak 2019 tarihinde SSB Nuri Demirağ Salonu’nda 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda lansman sonrası Şekil 6.6’da yer alan formatta uzmanlar 

tarafından iletilen konu önerileri değerlendirilmiştir. Bu sayede konu önerilerinin doğru OÇG 

altında ele alınması sağlanmıştır.
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4

78

8

4 3 Vakum

Katı Hal

RF Malzeme

RF Sinyal İşleme

RF Tümdevre

Anten
Pasif Bileşenler

Kuantum

6

4

OÇG toplantıları çoğunlukla SSB ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, bazı 

toplantılar odak çalışma grup liderleri kurumlarında da düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Şekil 

6.7’de sunulan toplam 44 OÇG Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6.7   RF OTAĞ Toplantı Sayıları

Şekil 6.6   Konu Öneri Formu

KONU ÖNERİ FORMU
Dolduran Bilgileri 
Adı ve Soyadı 
Kurum / Kuruluş 
Mevcut Durum Analizi 
İlgili SSM Teknoloji Taksonomisi Kırılımı 
(SSTT içerisinde yer alan teknoloji kırılımları kullanılmalıdır)

B04 Elektronik Harp ve Yönlendirilmiş Enerji 
Teknolojileri

Tespit edilen Problem(ler) / Fark Yaratacak Konular 

Hedeflenen Yetkinlikler
Ele Alınması Planlanan Teknoloji Konuları
(Tespit edilen probleme yönelik birden fazla konu belirtilebilir) 
İlgili Teknoloji Konusu 1 Açıklama
İlgili Odak Çalışma Grubu 
(Listeden uygun olan seçilir)

Aktif

Teknoloji Konusu Kapsamı RF Yüksek Güç Çıkışı

Hedeflenen Proje/Platform Tüm Platformlar

Yöntem

İlişkili Diğer Çalışma Konusu

Kritiklik (Listeden uygun olan seçilir) 
Ulusal güvenliğimize doğrudan etkisi bulunan, milli 
olarak kazanılması zorunlu bir teknolojidir.

Dünyadaki Durum (Listeden uygun olan seçilir) 
Ömür devrinin ortalarında olan, gelişmiş ülkelerin 
üzerinde çalıştık teknolojiler arasındadır.

Mevcut Teknolojik Yetkinlik Düzeyi 
(Listeden uygun olan seçilir)

TRL-3

Altyapı (Listeden uygun olan seçilir) 
Yetişmiş insan gücü bulunmaktadır. Laboratuvar, 
araştırma merkezi gibi alt yapılar mevcuttur.

Çift Kullanım (Listeden uygun olan seçilir) Teknolojinin çift amaçlı olarak kullanım imkânı vardır.
Tedarik Projelerine Uygulama 
(Listeden uygun olan seçilir)

Tedarik projelerinde kullanılacaktır.
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Şekil 7.1  Mikrodalga Aygıtların Dünya Üzerindeki Bölgesel Pazar Payları4

07 ODAK ÇALIŞMALARINDA 
ELE ALINAN TEKNOLOJİLER

7.1 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MEVCUT DURUM

7.1.1 Dünyada Mevcut Durum ve Teknoloji Eğilimleri

Mikrodalga aygıtlar, yüksek güç yoğunluğu ve yüksek frekans ihtiyacı duyan uygulamalarda 

giriş sinyallerinin yükseltilmesi için kullanılmaktadır. Teknoloji bazlı bakıldığında mikrodalga 

aygıtları vakum elektron ve katıhal mikrodalga aygıtlar olarak iki ana kategoride toplamak 

mümkündür. Savunma ve uzay alanında kablolu/kablosuz haberleşmede kilit rol oynamaktadır. 

Bu nedenle Mikrodalga aygıt pazarının önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceği öngörülmektedir. 

Nitekim mikrodalga aygıt pazarının 2017’deki 6.07 milyar ABD dolarındaki değerinin, 2022 

yılında 8.22 milyar ABD dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Şekil 7.1’de görüldüğü gibi 

mikrodalga aygıtların dünya üzerindeki bölgesel Pazar payları açısından, Kuzey Amerika en 

yüksek paya sahip olmakla birlikte, onu Avrupa ve Asya Pasifik bölgeleri takip etmektedir.

NORTH AMERICA

REST OF THE WORLD

EUROPE

44.8% 
6.43%

27.5% 
5.06%

ASIA PACIFIC

25.4%
7.35%

2.3%       3.83%

MARKET SHARE (2017)
CAGR (2017-2022)

4Secondary Research Expert’s İnterviews and MarketsandMarkets Analysis 
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Mikrodalga aygıtların dünya ölçeğinde özet Pazar bilgisi ve yıllara göre değişimi Şekil 7.2 

(a)’da verilmektedir.

Şekil 7.2 (a)  Aktif ve Pasif Mikrodalga Aygıt Pazarları5

Şekil 7.2 (b)  Katıhal ve Vakum Elektron Mikrodalga Aygıt Pazarları4

M
ar

ke
t S

iz
e 

(U
SD

 B
ill

io
n) 5

6

4

3

2

1

0
Active Microwave Devices Passive Microwave Devices

2017 4.97 

6.81

6.50%

1.10

1.41

5.05%

2022

CAGR (2017-2022)

İlerleyen yıllarda mikrodalga aygıtların “aktif” kısmına ait Pazar büyüklüğünün daha fazla artış 

göstermesi beklenmektedir. Aktif aygıtlar arasında da, “katıhal” aygıtların, aktif mikrodalga 

pazarını sürüklemesi öngörülmektedir. Şekil 7.2 (b)’de katıhal ve vakum elektron mikrodalga 

aygıt pazarlarının yıllara göre değişimi gösterilmiştir.

M
ar

ke
t S

iz
e 

(U
SD

 B
ill

io
n) 5

6

4

3

2

1

0
Solid-state Microwave Devices Vacuum Electron Microwave Devices

2017 2.99

4.42

8.10%

1.98

2.39

3.88%

2022

CAGR (2017-2022)

5MarketsandMarketsTM

Şekil 7.2 (b)’ye göre katıhal mikrodalga aygıtlar 2017 yılı itibariyle aktif aygıt pazarının % 60’ına 

sahip olmuştur. 2022 yılında toplam büyüklüğünün 4,42 milyar ABD dolarına ulaşması ve yıllık 

büyüme oranının % 8,10 olması beklenmektedir.
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Şekil 7.3  Katıhal Yarı İletkenlere göre Pazar Büyüklükleri5

Katıhal aygıtlar arasında güç yükselteçler kritik öneme sahiptir; çünkü üretilen mikrodalga 

işaretlerin uzayda sönümlenmeden bir noktadan diğerine ulaşmasında, güç yükselteçlerden 

basılan işaretlerin büyüklüğü belirleyici olmaktadır. Dünyadaki “Güç Yükselteç” pazarı, 

mikrodalga aygıt pazarı içinde önemli bir yere sahiptir ve yaklaşık % 74’lük bir pay alarak, 

2022’de 3.4 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Kuzey Amerika, Pazar büyümesinin 

en yüksek olduğu bölge olarak dikkat çekmektedir.

Si teknolojisi, mikrodalga aygıtlara hizmet edebilmesi açısından SiGe ya da RFCMOS 

teknolojileri altında incelenmiştir. RF CMOS teknolojisinin üretebildiği minimum boyutlar 

bugün 20nm altına düşmüştür. Bu yetenekle RF CMOS, milimetre dalga boylarında fonksiyon 

üretir hale gelmiştir. Bu teknoloji ile tek çip üzerinde, tümleşik şekilde tüm RF fonksiyonlar; 

analog ve sayısal kontrol devreleriyle birlikte üretilebilmektedir. Ancak RFCMOS teknolojisinin 

gerektirdiği üretim altyapısı milyar dolar mertebesinde olduğu için, mikrodalga aygıtlar 

açısından hayatı kolaylaştıran yeni bir teknoloji (SiGe) gündeme gelmiş ve hızlı bir gelişim 

sürecine girmiştir. SiGe teknolojisinin üretebildiği minimum boyutlar güncel olarak 130nm 

civarındadır. Ancak bu boyutlar ve RFCMOS’a göre bütçesel olarak daha küçük altyapı (Birkaç 

yüz milyon dolar) maliyetleriyle, SiGe teknolojisi ile milimetre dalga frekanslarda da, tek çip 

üzerinde maksimum tümleştirme yapılabilmektedir. SiGe teknolojisinin gelecek 5 yıllık Pazar 

öngörüsünde, Pazar payının yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Yarı iletken materyallerin oluşturduğu pazarın birbirine göre durumunu Şekil 7.3’te görmek 

mümkündür.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Gallium Arsenide
(GaAs)

1,01

0,78
0,92

0,47

0,77

0,58
0,53

0,32

0,55

1,48
7,8%

YBBO

Silicon (Si)

2017 2022

OthersGallium Nitride
(GaN)

Silicon Carbide
(SIC)

Pazar Büyüklüğü (Milyar USD)

11,5%
YBBO
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Mikrodalga aygıtların uygulama alanları; uzay ve haberleşme, savunma (Radar, elektronik 

harp, füze/mühimmat) ve ticari (Medikal, endüstriyel, bilimsel araştırmalar) başlıkları altında 

toplanmaktadır. Gelecek yıllarda tahminlere göre, uzay ve haberleşme sistemlerinin mikrodalga 

aygıt pazarına öncülük etmesi beklenmektedir.

Şekil 7.4  Uygulama Alanlarına göre Mikrodalga Aygıt Pazar Büyüklükleri4

Space & Communication 

M
ar

ke
t S

iz
e 

(U
SD

 B
ill

io
n)

5

4

3

2

1

2015

2.36 2.58 2.83 4.02

1.75 1.88 2.03 2.66

1.05 1.12 1.21 1.54

2016 2017 2022
0

Defense 

Commercial 

Şekil 7.4’te görüldüğü üzere, uzay ve haberleşme teknolojileri 2017 yılında % 46,6 büyüklüğe 

sahiptir. 2022 yılında 4,02 milyar ABD doları büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. 5 yıllık 

beklentide, Pazarın en çok büyüdüğü bölgenin Asya Pasifik olması beklenmektedir. Asya 

Pasifik pazarını, Kuzey Amerika pazarının geriden takip etmesi öngörülmektedir.

Uygulama alanlarına göre mikrodalga aygıtların dünyadaki durumları da ayrıca incelenmiştir. 

Mikrodalga aygıtların kullanım alanları aşağıda verilmiştir.

• Uzay ve Haberleşme Uygulamaları:

 ■ Daha kısa geliştirme döngüsü ve daha düşük geliştirme maliyeti 

 ■ TWTA gibi, uydularda başlıca mikrodalga bileşenler

 ■ Minyatür RF/Mikrodalga bileşenler

• Savunma Uygulamaları:

 ■ Radar

 □ Sınır güvenlik

 □ Gözetleme ve silah kontrol

 ■ Elektronik Harp

 □ Elektromanyetik spektrumun hücum, destek ve korunma amaçlı kullanımı

 □ Düşük gürültülü yükselteçler, dijital frekans ayrıştırıcılar, frekans ölçüm 

alıcıları, mikserler, anahtarlı filtre bankaları

 □ İnsansız hava araçları için daha hafif elektronik sistemler 
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 ■ Füze & Mühimmat

 □ Anti-tank, standoff, anti-aircraft, anti-ship, anti-submarine

 □ Ataletsel ölçüm birimi, saat üreteçleri, ADC sürücüler, RF mikserler, LNA’ler, 

frekans bölücüler, helix TWT’ler, magnetronlar

• Ticari Uygulamalar:

 ■ Medikal

 □ Uzaktan teşhis sistemleri için telsiz medikal aygıtlar ve uzun dönemli medikal 

destek

 □ Biopotansiyel sinyal görüntüleme, cerrahi, radyografi, kozmetik tedavi, diş 

tedavisi

 □ Klystronlar, vakum tüpler, tiratronlar, magnetronlar, modülatörler, RF entegre 

çözümler

 ■ Endüstriyel

 □ Makine ve ekipmanları bağlamak üzere mobil ve telsiz haberleşme

 □ Batarya test ve formasyon, kimyasal analiz, paketleme ve test, lazer uyarım, 

makine görünümü

 □ Elektron tüpleri, data çeviriciler, magnetronlar, vakum tüpler,  magnetorezistif 

RAM’ler

 ■  Billimsel Araştırma 

 □ Temel ve uygulamalı araştırma

 □ Küçük ve akıllı antenler, gelişmiş baskı devreler, pul üzeri mikrodalga devreler, 

mm altı dielektrik ölçümler

 □ Tetrodlar, nesnelerin interneti (IoT), klaystronlar, vakum tüpler, jirotronlar,

Savunma uygulama alanları olarak; Radar, EH ve füze/mühimmat birbirine yakın Pazar 

büyüme oranları göstermelerine rağmen, radar uygulamalarının diğerlerinden biraz daha fazla 

büyüyeceği, EH’nin de radarı takip edeceği öngörülmektedir. Savunma uygulamalarında başı 

çeken bölgesel pazarların, 5 yılık öngörüde Kuzey Amerika ve ardından Asya Pasifik olması 

beklenmektedir.

Ticari uygulama alanlarında ise, medikal, endüstriyel ve bilimsel araştırma alanlarının birbirine 

yakın pazara sahip olması tahmin edilirken, sırasıyla medikal ve endüstriyel alanların daha 

büyük Pazar payları olacağı öngörülmektedir. Bu alanlarda Asya Pasifik bölgesinin dikkat 

çekici bir Pazar büyüklüğü olacağı, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bu pazarı takip edeceği 

tahmin edilmektedir.
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Dünyadaki bölgesel pazarlarda;

• Mikrodalga aktif aygıt pazarının, pasif aygıt pazarının 4-5 katına ulaşacağı, 

• Uzay ve haberleşme uygulama alanının tüm dünyada en büyük pazara sahip olacağı, 

• Ku-bant uygulamaların diğer bantlara göre her yerde önde olacağı,

• Kuzey Amerika Kıtası’nda ABD’nin, Avrupa Kıtası’nda Almanya’nın, Asya Kıtası’nda Çin’in 

Pazar lideri olacağı öngörülmektedir.

Mikrodalga aygıt piyasası özelinde bir GZFT analizi yapılacak olursa;

• Mikrodalga aygıtların yaygınlaşmasındaki “güçlü yönler” olarak:

 ■  Askeri sistemlerde artan ihtiyaçlar (Özellikle uydu haberleşmesi),

 ■ Gözetleme, istihbarat ve hedef tespit sistemleri için yapılan yüksek harcamalar,

 ■ Haberleşme endüstrisinde mikrodalga aygıtların hızlı ticarileşmesi,

 ■ Mikrodalga aygıtlarda giderek artan minyatürleştirme çabası sayılabilir.

• Mikrodalga aygıtların yaygınlaşmasındaki “fırsatlar” olarak:

 ■ Yüksek verimli malzeme (Yeni malzemeler için yapılan araştırmalar),

 ■ Gelişen uydu endüstrisi (Artan uydu fırlatım sayısı),

 ■ Medikal endüstride yükselen talep (Tıbbi görüntüleme, MR, v.b),

 ■ Modern elektronik harp teknikleri kullanımının artması sayılabilir.

• Mikrodalga aygıtların yaygınlaşmasındaki “zayıf yönler” olarak:

 ■ Mikrodalga aygıtların yüksek maliyeti,

 ■ Uygulamaların giderek karmaşıklaşması sayılabilir.

• Mikrodalga aygıtların yaygınlaşmasındaki “tehditler” olarak:

 ■ Haberleşme teknolojileri ile ilintili yüksek maliyet faktörü (İşletim, üretim ve 

malzeme maliyeti),

 ■ Sistemlerin elektronik karıştırma ve gürültüye sebep olması/maruz kalması 

sayılabilir. 

Mikrodalga aygıtlar için dünyadaki “Endüstri Eğilimleri” Şekil 7.5’te özetlenmiştir:
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ENDÜSTRİ 
EĞİLİMLERİ

Elektromanyetik
Silahlar

Q ve V Band
Gelişmeleri

5G Mobil 
Haberleşme

GaAs’tan 
GaN’a Geçiş

Yüksek hızlı veri aktarımı, 
yüksek SNR, yüksek güçlü 

yeni nesil mikrodalga 
aygıtlar vb.

Yüksek güç, kazanç ve 
verimlilik kombinasyonu. 

Kritik radar sistemleri için 
yenileme pazarı.

Parçacık hızlandırıcılı 
mikrodalga tabanlı yüksek 
güçlü EM silahlar. Elektronik 
devrelerin devre dışı 
bırakarak hedefin 
etkisizleştirilmesi.

Uydu haberleşme 
endüstrisinde kullanıcılara 
önemli bir kapasite kullanımı 
sunması beklenmektedir.

Şekil 7.5  Mikrodalga Aygıtlar için Dünyada Endüstri Eğilimleri5

Elektromanyetik Silahlar: Dünyadaki çeşitli savunma firmaları, parçacık hızlandırma 

yöntemlerine dayanan yüksek güç çıkışlı elektromanyetik silahları inşa etmek üzerine 

kaynaklarını harcamaktadır. Gigawatt mertebesinde güç üretebilen bu parçacık hızlandırıcılar, 

yaydıkları enerji ile uçak ya da füze üzerindeki elektronik sistemleri işlevsiz kılabilmektedirler. 

Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan, bu konuya kaynak harcayan ülkeler arasında başı çekmektedir. 

Ocak 2017’de, “The Ministry of Defence of the Russian Federation” ses hızının ötesinde 

ateşlenebilen elektromanyetik silah geliştirebilmek için planını yürürlüğe koymuştur. Öte 

yandan, “The Defence Research and Development Organisation (DRDO) (India)” ve “Bhabha 

Atomic Research Centre (BARC) (India)” işbirliği yaparak, yerden yaydığı enerjiyle hava 

hedeflerini etkisizleştirebilen “The Kilo Ampere Linear Injector (KALI)” projesini başlatmıştır.

5G Mobil Haberleşme: 5G haberleşme altyapısının 4G band performanslarını çok öteye 

taşıyacağı, daha yüksek hızlı data haberleşmesi için daha yüksek frekanslardan yararlanacağı 

bilinmektedir. Daha yüksek frekanslarda daha yüksek işaret/gürültü oranları elde etmek 

amacıyla; atmosferdeki hava koşulları nedeniyle işaretin zayıflaması ya da çevredeki bina/

yapı/inşaatlar nedeniyle işaretin bloke olmasına karşı çözümler üretilmesi gerekmektedir. 5G 

ağların Kuzey Amerika’da 2020 sonuna doğru kurulmaya başlanacağı öngörülmektedir.

GaAs’tan GaN’a Geçiş: GaAs teknolojisi; güç yükselteç uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılmakta ancak ortalama breakdown gerilimi ve sınırlı termal perfomansı nedeniyle, 
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ortalama güç çıkışları sağlayabilmektedirler. GaN teknolojisi; yüksek güç yoğunluğu, ısı 

kapasitesi, materyalin ısıl iletiminin daha yüksek oluşu gibi nedenlerle; yüksek güç ve yüksek 

verimliliği optimize bir şekilde sağlayan bir tercih haline gelmektedir.

Uydu Haberleşmesinde Q ve V Band Gelişmeleri: Uydular ve yeryüzündeki çeşitli platformlarda 

yer alan antenler arasında, yer istasyonundan uyduya doğru “uplink” ve uydudan yer 

istasyonuna doğru “downlink” frekanslarında haberleşmeler gerçekleşir. Uplink ve downlink 

haberleşmelerine reserve edilmiş frekanslar olarak genellikle, L, S ve Ku bandın bugüne kadar 

yaygın kullanıldığı bilinmektedir. Ancak yeryüzü radio servislerinin yoğunluğu ve spektrumu 

kullanan unsurlar arasındaki enterferans etkileri nedeniyle, Q ve V bandı gibi daha yüksek 

frekansa sahip bantların ITU (The International Telecommunications Union Regulatory Body) 

tarafından devreye alınacağı beklentisi mevcuttur. Böylece, uydularda kullanıcı kapasitesini 

de artırmaya yönelik Q ve V bandında görev yüklerinin, yerde de haberleşme antenleri ve 

buna bağlı RF elektroniğinin bulunması gerekecek ve mikrodalga aygıt pazarı bu yönde 

genişleyecektir.

Mikrodalga ürün yönelimleri, genel olarak aşağıdaki unsurlardan etkilenmektedir:

• Telekomünikasyon endüstrisinde mikrodalga aygıtların hızlı ticarileşmesi

• Uzay, savunma ve ticari uygulamalar için mikrodalga aygıtların minyatürleştirilmesine 

yönelik artan talep

• Güvenli askeri haberleşme ihtiyaçlarında artış

• İstihbarat, gözlem, hedef tespit, teşhis ve silah sistemleri için yapılan yüksek harcamalar

Telekomünikasyon endüstrisinde hızlı ticarileşmesi beklenen 5G ağları, özellikle yüksek 

hızlı internet için katıhal mikrodalga aygıtların kullanılmasını gerektirmektedir. Mikrodalga 

aygıtların minyatürleşmesi ise, hem telekomünikasyon ve otomotiv gibi sivil uygulamalar hem 

de havacılık, uzay ve savunma uygulamaları için kritik bir ihtiyaçtır. Askeri haberleşme ağlarının 

güvenliğini sağlamak amaçlı mikrodalga ekipmanların geliştirilmesi için, “US Department of 

Defence (DoD)” kuruluşuna 10 milyar ABD doları üzerinde fon sağlandığı bilgisi alınmıştır.

Telsiz haberleşme metodolojisinde anten arkasında göndermeç ve almaç yapıları içinde 

kullanılan çok çeşitli mikrodalga katıhal fonksiyonel devrelerin (Güç yükselteçler, sürücü 

yükselteçler, sınırlayıcılar, düşük gürültülü yükselteçler, anahtarlar, karıştırıcılar, çarpıcılar, 

sayısal kontrollü faz kaydırıcılar, sayısal kontrollü zayıflatıcılar, vb.); istihbarat, gözlem, hedef 

tespit, teşhis amaçlı askeri uygulamalarda kullanımının artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Mikrodalga aygıtlar konusunda teknolojik gelişmelerin aşağıdaki alanlarda ivme kazandığı 

gözlenmektedir:
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• Mimari yenilikler (inovasyon)

 ■ Yüksek yoğunluklu paketleme 

 ■ Paket İçi Sistemler/Çip Üstü Sistemler (SIP / SOC) 

• Yenilikçi mikrodalga aygıtlar

 ■  Esnek yapıda 

 ■ Düşük maliyette 

 ■ Küçük boyutta 

 ■ Yüksek verimlilikte

• Silikon-Germanyum (SiGe) ile yenilikçi CMOS yapıların birleştirilmesi

• Askeri sistemlerdeki yüksek teknoloji araştırmalarının sivil uygulamalar için endüstride 

kullanımı

Yarı iletken tabanlı (GaAs, GaN, SiGe, vb.), katıhal mikrodalga fonksiyonları içinde barındıran 

ve MMIC üzerinde gerçekleştirilen sistemler, askeri ve sivil tüm uygulama alanları için kritik 

öneme sahiptir. GaAs ve GaN tabanlı MMIC’ler genellikle tek bir mikrodalga fonksiyonu için çok 

iyi performans sağlamaları ile bilinirler. Son yıllarda ileri bir olgunluğa erişmiş GaAs teknolojisi 

kullanılarak, çoklu mikrodalga fonksiyonların belli karmaşıklıkta sayısal fonksiyonlarla bir araya 

getirilebildiği GaAs tabanlı “Core Chip” MMIC’ler gerçekleştirilebilmektedir. Benzer şekilde 

dünyadaki güncel GaN teknolojileri ile de; üzerinde güç yükselteç, düşük gürültülü yükselteç 

ve anahtar bileşenlerini içeren “Core Chip” MMIC’ler yapılabilmektedir. Ancak GaAs ve GaN 

teknolojilerinin tümleştirme özellikleri günden güne gelişiyor olsa da; bunların SiGe/RFCMOS 

teknolojilerinin tümleştirme özelliğiyle yarışmaları zordur. SiGe/RFCMOS teknolojisi ile çok daha 

fazla RF ve sayısal/analog fonksiyon, çok daha küçük boyutlarda bir araya getirilebilmektedir. 

Dolayısıyla SiGe ve RFCMOS teknolojilerindeki gelişmeler ivme kazanmıştır ve “SOC (Çip Üstü 

Sistem)” yaklaşımını vurgulayan bu ivmenin devam etmesi beklenmektedir.

SiP (System in Package-Paket İçi Sistem) yaklaşımı; birden fazla MMIC bileşenin ve faz dizili 

anten elemanlarının tek paket gövdesi üzerinde birleştirildiği yapıyı ifade eder. Frekans 

bölgesi milimetredalgayı işaret ettiğinde, sıklıkla kullanılan paketleme yöntemleri, QFN, 

eWLBTM (Embedded Wafer Level Ball Grid Array), CSP (ChipScalePackage) ve FlipChip’dir. Bu 

yöntemlerden QFN paket, standart bir plastik paket tipidir ve dünyadaki üreticilerinden temin 

edilerek, içine aktif çiplerin yerleştirilmesiyle kullanıma alınabilmektedir. eWLBTM teknolojilerini 

kullanan montaj ve paketleme yönteminin, olağanüstü devre/sistem entegrasyon yetenekleri 

sunduğu görülmektedir. Bu yöntem; dirençler, indüktörler, transformatörler ve antenler gibi 

pasiflerin pakete entegrasonuna imkân vermektedir. Ancak bu tür wafer seviyesi paketleme 

teknolojilerini kullanabilmek için, yarı iletken üretim evinde üretilen çipin, aynı ortamda 

yapılan bir post prosesle wafer seviyesinde paketlenmesi gerekmektedir. Silikon wafer seviyesi 

teknolojisi ve arka uç (backend) birleştirme teknolojileri de (TSV ve laminat teknolojileri gibi) 
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son dönemde özellikle 60 GHz üstü sistemlerin paketlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

CSP paketleme teknolojisi, çip skalasında paket üretimi gerektirdiğinden, gelişkin altyapılara 

sahip olunmasını zorunlu kılmaktadır. Flip Chip yöntemi; MMIC bileşeni, çip üzerine yerleştirilen 

“solder ball” lar yardımıyla, bir yüzey monte bileşene dönüştürerek paket üzerine bağlamaya 

yarayan bir birleştirme yöntemdir. “SiP (Paket İçi Sistem)” yaklaşımının, daha küçük paketlere 

daha fazla RF fonksiyon yükleyebilmek adına, gelişeceği ve ivmeleneceği değerlendirilmektedir.

7.1.2 Türkiye’de Mevcut Durum

RF OTAĞ çalışmaları kapsamında yurt içindeki yetenek ve altyapıların incelenmesi sağlanmıştır. 

Buna göre son 20 yılda Türkiye’de, dünyadaki eğilimlerle örtüşen önemli adımlar atıldığı tespit 

edilmiştir. 

Savunma Sanayii şirketlerinde, bu şirketlerin alt yüklenicilerinde, TÜBİTAK Enstitülerinde, 

üniversitelerde, teknokent şirketlerinde kurulmuş olan mikrodalga ürün altyapıları, dünyadaki 

teknolojik eğilimlere paralel hareket edildiğini işaret etmektedir. RF OTAĞ çalışmaları 

kapsamında tespit edilmiş ülkemizde sahip olunan kabiliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• EH, radar ve haberleşme teknolojilerinde tasarım ve üretim kabiliyeti

• W bandda tasarım, üretim ve test kabiliyeti

• Mikrodalga alanında uzman personel

• Mikrodalga tasarım ve üretim teknolojilerine yapılmış yatırımlar

 ■ Chip&Wire teknolojisi ile hibrid mikrodalga modül tasarımı ve seri üretimi 

 ■  GaAs/GaN tabanlı MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) tasarım 

teknolojisi 

 ■ SiGe/RFCMOS tabanlı MMIC tasarım teknolojisi 

 ■ SiGe tabanlı MMIC tasarım teknolojisi 

 ■ GaN tabanlı MMIC üretim teknolojisi

 ■ SiGe/CMOS tabanlı MMIC üretim teknolojisi

 ■ MEMS tasarım/üretim teknolojisi 

 ■ Çok katmanlı mikrodalga seramik teknolojisi 

 ■ Mikrodalga ince film teknolojisi 

 ■ Mikrodalga ferrit tabanlı bileşen (faz kaydırıcı, sirkülatör) tasarım ve üretim 

teknolojileri 

 ■ Radar ve EH sistemleri için RF/Mikrodalga alt bileşen tasarım ve üretimi 

 ■ Radar ve EH sistemleri için RF/Mikrodalga alt bileşen tasarım ve üretimi 

 ■ Mikrodalga ferrit/dielektrik seramik malzeme teknolojileri 
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 ■ Alüminyum matrisli Elmas çip taşıyıcı/soğutucu malzeme teknolojisi 

 ■ CuW/CuMo çip taşıyıcı/soğutucu malzeme teknolojileri 

 ■ RF ve DC hermetik geçiş, minyatür konnektör teknolojileri 

 ■ Anten Geliştirme, Üretim ve Test Altyapıları 

 ■ Vakum Tüp Geliştirme, Üretim ve Test Altyapıları 

 ■ Antenler

 □ Tel (Wire) Antenler

 □ Açıklık (Aperture) Antenler

 □ Yansıtıcı (Reflector) Antenler

 □ Baskı Devre Üzeri (PCB) Antenler

 □ Hüzme Yönlendirmeli Antenler

 ■ Ön Kat Modülleri

 □ Kanallı Dar Bant/Geniş Bant Ön Katlar 

 □ Ayarlanabilir Dinamik Alan Ön Katlar

 ■ Frekans Çeviriciler 

 □ Aşağı/Yukarı Çeviriciler 

 □ Kanallı Almaçlar 

 □ Frekans Çarpıcılar 

 ■  Güç Yükselteç Modülleri 

 □ Gönderme (T) ve Gönderme/Alma (T/R) Modülleri 

 □ Hibrit Güç Yükselteçler (SSPA)

 □ TWTA Alternatifi Uzamsal Güç Yükselteç Modülleri 

 ■ Filtre Modülleri

 □ Anahtarlamalı Çoğullayıcılar (Switched Multiplexer)

 □ Anahtarlamalı Filtre Bankaları (Switched Filter Bank)

 ■ Osilatörler (Kristal, VCO, DRO, OEO) ve Sentezörler

 ■ Sayısal Frekans Ayrıştırıcılar (DFD-Digital Frequency Discriminator)

 ■ Detektör Logaritmik Video Yükselteçler (DLVA-Detecting Logarithmic Video 

Amplifier) 

 ■  Ferrit Tabanlı Bileşenler 

 □ Faz Kaydırıcılar 

 □ Sirkülatörler/İzolatörler
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 ■ Mikrodalga Aktif Bileşenler 

 □ Düşük Gürültülü Yükselteçler

 □ Sürücü Yükselteçler

 □ Güç Yükselteçler

 □ Anahtarlar 

 □ Sayısal Kontrollü Faz Kaydırıcılar

 □ Sayısal Kontrollü Zayıflatıcılar 

 ■ MMIC’ler (GaAs, GaN, SiGe tabanlı)

 □ Güç Yükselteçler 

 □ Sürücü Yükselteçler 

 □ LNA’lar

 □ Anahtarlar 

 □ Sayısal Faz Kaydırıcılar 

 □ Sayısal Zayıflatıcılar

 □ Çok Fonksiyonlu MMIC’ler (SOC-System on Chip)

 ■ Filtreler 

 □ “Cavity Band Pass” filtreler

 □ “Suspended Stripline” filtreler

 □ “Microstrip” filtreler

 □ “Lumped” filtreler

 □ “Thin Film” filtreler

 □ “Slabline Band Stop” filtreler

 □ “Waveguide Band Pass” filtreler

 □ “Ceramic Rezonator” filtreler

 □ “Diplexer” ve Duplexer”lar

7.2 KATIHAL ELEKTRONİĞİ TEKNOLOJİLERİ

7.2.1 Genel Bilgi

Katıhal aygıtlar, mikrodalga işaretlerin algılanması, yükseltilmesi, faz ve genliğinin kontrol 

edilmesi, yönlendirilmesi gibi temel işlevleri yerine getirirler. Katıhal aygıtlar aktif ve pasif 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. 

Aktif mikrodalga aygıtlar, dışarıdaki bir güç kaynağından aldıkları DC gücü çeşitli RF 

fonksiyonları üretmek için kullanan bileşenlerdir; işaretleri yükseltmek, frekansını değiştirmek, 

frekansı çarpıp yukarılara taşımak, bu fonksiyonlar arasında sayılabilmektedir.
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Pasif mikrodalga aygıtlar ise; dışarıdan bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan, çeşitli RF 

fonksiyonları yerine getirebilen bileşenlerdir. Bunlar işaretleri yükseltemezler ancak 

kayıpsız şekilde iletebilirler, filtreleyebilirler, zayıflatabilirler; bağlaç, sirkülatör, izolatör işlevi 

görebilmektedir. 

Aktif aygıtlar, vakum elektron ve katıhal (solid state) olarak ele alınmaktadır. Katıhal mikrodalga 

aygıtların temeli; Silikon, GaAs, GaN gibi III-V grubu yarı iletken materyallere dayanırken; 

vakum tüp tabanlı aygıtların temeli, vakum ortamında elektron hareketinin kontrol edilmesi 

prensibine dayanmaktadır. Vakum Mikrodalga Tüp (VMT) teknolojisine dayalı elektromanyetik 

üreteç ve güç yükselteçlerinin en konvansiyonel olanları; Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci 

(Traveling Wave Tube Amplifier - TWTA), Klystron, Magnetron, Geriye Yürüyen Dalga Osilatörü 

(Backward Wave Oscillator -BWO), Klsytron, Gyrotron, Vircator (Sanal Katot Osilatörü), 

Realtron ve Ubitron gibi osilatörler ve/veya güç yükselteçleridir.

Katıhal aygıtların temel bileşenleri yarı iletkenlerdir; Si, GaAs, GaN, SiGe gibi malzeme keşifleri 

sayesinde mikrodalga işaretlerin üretilmesi, yönlendirilmesi ve kontrolü mümkün olabilmiştir. 

Katıhal aygıtlar arasında güç yükselteçler kritik öneme sahiptir; çünkü üretilen mikrodalga 

işaretlerin uzayda sönümlenmeden bir noktadan diğerine ulaşmasında, güç yükselteçlerden 

basılan işaretlerin büyüklüğü belirleyici olmaktadır.

Mikrodalga göndermeç yapılarının kritik bileşenlerinden biri olan güç yükselteçler, vakum 

kontrol tabanlı ya da katıhal tabanlı bileşenlerle gerçekleştirilebilmekte, uygulama alanlarına 

göre birbirlerinin alternatifi olabilmektedirler. Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci güç 

yükselteçlerin performansı, çok sayıda katıhal güç yükseltecinin güç birleştirme yöntemleri 

ile yüksek güç çıkışına kavuşturulduğu sistemlerle karşılaştırıldığında, genellikle performans 

olarak istenen özellikler iki çözüm tarafından da karşılanabilmektedir. Ağırlık, boyut ve soğutma 

yönlerinden de aralarında fazla bir fark bulunmamaktadır. Katıhal teknolojisinin getirdiği 

üstünlük, Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükseltecinden daha uzun ömürlü olmasıdır. Katıhal 

güç yükselteçlerin dizi yapısında kullanılmasının getirdiği modülerlik, her bir yükseltecin 

arızalanma olasılığı hesaplandığında, tek Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci yapısının 

bozulma olasılığına göre esneklik sağlamakta ve katıhal yükselteçlerle oluşturulan yapıların 

daha yüksek MTBF değerine sahip olmasına olanak sağlamaktadır. Öte yandan katıhal güç 

yükselteçlerin maliyet etkinliğinin, hem üretim teknolojisi bazında hem de ürünler bazında 

daha yüksek olduğu bilinmektedir.

GaAs teknolojisi, güncel olarak ulaştığı olgunlukla, her türlü RF fonksiyonun (amplification, 

phase shifting, attenuating, mixing, multiplying, switching, vb) çok yüksek performanslarla 

yerine getirilmesini sağlayabilen bir teknolojidir. Güç yükselteç ürünleri açısından bakıldığında, 

GaAs teknolojisi güç yoğunluğu olarak 1W/mm (1mm transistor periphery) civarındadır. GaN 
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teknolojisi GaAS teknolojisine göre; yüksek güç, yüksek verimlilik, yüksek ısı kapasitesi ve 

yüksek termal iletkenlik gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Daha kompakt, daha hafif 

ve daha verimli sistemler için yüksek güçlü son-ürün uygulamalarında kullanılır. Mikrodalga 

aygıtlar açısından bakıldığında, GaN teknolojisinin güç yoğunluğunun, GaAs teknolojisine 

göre güncel olarak 10 kat daha yüksek olduğu görülmektedir.

Milimetre dalga aygıtlar açısından önemli olan bir diğer teknoloji InP yarı iletken teknolojisidir. 

Bu teknolojinin GaAs teknolojisinden daha yüksek milimetredalga frekanslarda ürün 

verebiliyor olması ve daha düşük gürültülü fonksiyonların bu teknoloji ile yerine getirilebilmesi 

nedeniyle, hem RF hem de RF fotonik uygulamalar için önemini korumaya devam edeceği 

değerlendirilmektedir.

7.2.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan  değerlendirme sonucunda 5 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. İşbu rapor kapsamında tablolar sadeleştirilerek ve içeriği düzenlenerek 

verilmiştir.

Tablo 7.1  Konu Önerileri ve Alt Konu Başlıkları

Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Osilatör Geliştirme

Safir Rezonatör Bazlı 
Osilatör Geliştirilmesi

A05 Elektronik, Elektriksel 
ve Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Yüksek performanslı 
radar uygulamalarında 
kullanılan ultra düşük 
faz gürültülü osilatörler, 
stratejik ürünler olup, 
dünyada ticari olarak sınırlı 
sayıda firma tarafından 
geliştirilmektedir. Yığın safir 
kristalinin şekillendirilmesi 
ve hassas boyutlarda 
üretilmesi kritiktir. 

Safir Kristalin 
Geliştirilmesi 

Safir Kristalin 
Şekillendirilmesi 

Safir Osilatörün 
Paketlenmesi

X/Ku/Ka Bandında 
Düşük Faz Gürültülü DRO 
(Dielektrik Rezonatör 
Osilatör) Geliştirilmesi

A03 Elektronik Malzeme 
Teknolojisi

Radar yerel osilatörlerinde 
düşük faz gürültülü 
DRO osilatöre ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Güç 
Yükselteç Geliştirme

X-Bandında kW’lar 
Mertebesinde Çıkış 
Gücü Sağlayan Sürekli 
Dalga Gönderme Birimi 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, Elektriksel 
ve Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

X-bandında çalışan 
yüksek çıkış gücüne sahip 
MMIC’ler geliştirilmesi 
gerekmektedir. Her bir 
MMIC’nin yüksek verimli 
olması için özel tekniklere 
ihtiyaç vardır.  CW 
çalışırken yüksek çıkış 
gücünü elde edebilmek 
için,  etkin bir sıvı soğutma 
yöntemi gereklidir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Güç 
Yükselteç Geliştirme

Geniş Bant Güç 
Yükselteçleri 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Geniş operasyonel 
banda sahip, yüksek 
çıkış verebilen, yüksek 
güç verimliliğinde 
çalışan, küçük hacim ve 
ağırlıkta güç yükselteçleri 
geliştirmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Elektronik Harp 
Uygulamaları için 2-6 
GHz Dual-bant Yüksek 
Verimli Güç Yükselteçler 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Kritik teknolojileri; 
2-6 GHz bantlarında, 
ayarlanabilir, çift bantlı, 
güç yükselteç geliştirilmesi, 
harmonik empedanslarının 
sonlandırılması ile 
verimliliğin yükseltilmesi, 
bu geliştirmelerin 
hem MMIC çip hem de 
mikrodalga hibrid modül 
seviyesinde yapılmasıdır.

Elektronik Harp 
Uygulamaları için 6-18 
GHz Dual-bant Yüksek 
Verimli Güç Yükselteçler 
Geliştirilmesi

Kritik teknolojileri; 
6-18 GHz bantlarında, 
ayarlanabilir, çift bantlı, 
güç yükselteç geliştirilmesi, 
harmonik empedanslarının 
sonlandırılması ile 
verimliliğin yükseltilmesi, 
bu geliştirmelerin 
hem MMIC çip hem de 
mikrodalga hibrid modül 
seviyesinde yapılması 
gerekmektedir.

Limiter (Sınırlayıcı) 
Geliştirilmesi

Almaç Girişlerini 
E-Bomba’ya Karşı 
Koruma Amaçlı MEMS 
Tabanlı Vakum Diyot 
Limiter Geliştirilmesi

B04 Elektronik Harp 
ve Yönlendirilmiş Enerji 
Teknolojileri

“Plasma Limiter” 
yapısına benzer ancak 
daha minyatür olduğu 
için, sistem önkatlarına 
daha kolay entegre 
edilebileceği düşünülen, 
MEMS teknolojisine 
dayalı “Vakum Diyot 
Limiter” geliştirilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
Çip seviyesinde, RF 
frekanslarında çalışan 
bir MEMS vakum diyot 
ve bu diyotlardan çok 
sayıda kullanılarak, dağıtık 
topolojide bir limiter 
devresi gerekmektedir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Limiter (Sınırlayıcı) 
Geliştirilmesi

T/R Modülleri İçin 
Limiter Geliştirilmesi

B04 Elektronik Harp 
ve Yönlendirilmiş Enerji 
Teknolojileri

Günümüzde yeni teknoloji 
olarak geliştirilen 
elektromanyetik 
bombalara, elektronik 
karıştırma, köreltmelere 
karşı alıcı katındaki 
elektronik devrelerin, girişe 
konulacak bir limiter ile 
korunması gerekmektedir.

Gönderme/Alma 
T/R Modülleri 
Geliştirilmesi

Paket-Üstü-Paket 
Yapısında X-Bandında 
Çalışan BGA Geçişli 
Kompakt T/R Modül 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Çok katmanlı seramik 
ve organik paketlerin 
geliştirilmesi, bu paketlerin 
üst üste birleştirilmesinde 
BGA (Ball Grid Array) 
tekniğinin kullanılması, çok 
fonksiyonlu SiGe core chip 
ve çok fonksiyonlu GaN 
core chip’lerin milli olarak 
geliştirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Paket İçi Sistem 
Yapısında Ka-band ve 
Üstünde Çalışan T/R 
Modül Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Küçülen boyutlar içerisine 
farklı fonksiyonlara sahip 
RF, analog ve sayısal 
devrelerin yer alacağı yeni 
paketleme yaklaşımlarına 
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 
RF verimliliği artırmak, 
fonksiyonel entegrasyonu 
kolaylaştırmak, kompakt 
sistem yapılarına ulaşıp 
sistem boyutlarını 
küçültmek ve sistem 
maliyetini düşürmek 
kazanılması beklenen 
hedeflerdir.

Eklemeli İmalat 
Yöntemleri ile 3-Boyutlu 
Milimetredalga 
Bileşen ve Paketleme 
Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Gelişen eklemeli imalat 
teknolojileri kullanılarak, 3 
boyutlu, hızlı üretilebilen, 
düşük maliyetli, mevcut 
teknolojiler ile yüksek 
zorluk ve maliyet ile 
üretilebilen veya hiç 
üretilemeyen milimetre-
dalga bileşen ve paketleme 
teknolojilerinin kazanılması 
gerekmektedir.

Frekans Çevirici 
Geliştirilmesi

Uydu Yer İstasyonları 
için Yüksek Güç 
Çıkışlı BUC (Block 
Up Converter) Birimi 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Giriş işareti yukarı frekansa 
çevrildikten sonra gelen 
katıhal güç yükselteç 
bloklarının, dalga kılavuzu 
yapısında güç birleştirmesi 
ile ihtiyaç duyulan yüksek 
güç çıkışlı BUC yapıları elde 
edilebilmektedir. 
Haberleşme perfomansının 
sağlanması için, BUC 
biriminin yüksek verimliliğe 
sahip olması gereklidir. 
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7.2.3 Değerlendirmeler

RF OTAĞ  çalışmaları kapsamında, OÇG üyeleri tarafından  teklif edilen konu  önerileri  

gruplanarak, ana konu başlıkları altında toplanmıştır. Teklif edilen öneriler, teknoloji 

alternatifleriyle karşılaştırılarak, dünyada bu alandaki gelişmeler ve Türkiye’deki durum 

incelenmiştir. Katıhal teknoloji alanına yönelik aşağıdaki beş ana konu başlığı ayrı ayrı 

incelenmiş ve her konu için Türkiye’deki durum tespit edilmiştir:

• Osilatör Geliştirme 

• Güç Yükselteç Geliştirme 

• Limiter (Sınırlayıcı) Geliştirme 

• Gönderme/Alma (T/R) Modülü Geliştirme 

• Frekans Çevirici Geliştirme 

7.2.3.1 Osilatör Geliştirme

Çeşitli tiplerde osilatörlere ihtiyaç duyulma nedeni genellikle, radar sistemlerinde düşük 

faz gürültüsü gerektiren yerel osilatör birimlerinde kullanılmak üzerinedir. Faz dizili radar 

sistemlerinde, her bir anten elemanını besleyen, bir grup anten elemanını besleyen ya da tüm 

anten elemanlarını besleyen yerel osilatörlerin de, faz gürültüsü performans ihtiyacı seçilen 

mimariye göre değiştiği için, VCO, DRO ya da safir rezonatörlü osilatör, vb. topolojilerine 

göre seçim yapmak mümkün olabilmektedir. Faz dizili sistemin gerçekleştirilebilirliğine ve 

üretilebilirliğine yönelik değerlendirmeler sonucunda en uygun yerel osilatör alternatifi 

seçilmektedir. VCO’dan DRO’ya, DRO’dan safir osilatöre doğru faz gürültü seviyesi giderek 

düşmektedir. 

Özellikle füze güdümüne yönelik aydınlatma radarlarında kullanılan yerel osilatörlerin, faz 

gürültü seviyesi kritik önem taşımaktadır. Bu tür uygulamalar için, en düşük faz gürültüsüne 

sahip olduğu bilinen safir rezonatörlü osilatörlerin öncelikli olarak değerlendirilmesi gündeme 

gelmiştir. 

7.2.3.2 Güç Yükselteç Geliştirme

Türkiye’de savunma sanayii şirketlerinde geliştirilen radar ve elektronik harp sistemlerinde 

yüksek güç çıkışına sahip katıhal güç yükselteçlere ihtiyaç duyulmasının nedeni; Radar 

sistemlerinde Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci yerine kullanım, radarın çıkış güç yükselteci 

olması amaçlı kullanım ya da aydınlatma radarlarının göndermeci olması amaçlı kullanımlar 

içindir. Yine, EH sistemlerindeki Elektronik Taarruz (ET) uygulamalarında, geniş bantlı güç 

yükselteçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda bahsedilen uygulama alanları için, çok yüksek 

çıkış gücüne sahip (50W’tan birkaç kW’a kadar), dar ya da geniş bantlı güç yükselteçlere 

ihtiyaç olabilmektedir.
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Öte yandan, Faz Dizili Radar ve Faz Dizili ET sistemlerinde kullanılan T/R (Gönderme/Alma) 

modülleri içinde de yine dar veya geniş bantlı, ancak daha düşük güç seviyelerinde (<50W) 

güç yükselteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. S-band, X-band ve Ku-band radarlar için; 2-6GHz, 

6-18GHz, 18-40GHz ise EH sistemleri için çok sık kullanılan frekans bantları olup, güç yükselteç 

geliştirmelere yön vermektedir. Ülkemizde bugüne kadar, savunma sanayii alanında faaliyet 

gösteren kurumlarda güç yükselteç ve kritik alt bileşeni olan GaN MMIC’lerin tasarlanıp 

üretilmesi yönünde önemli çalışmalar yapılmış, ürünler ortaya konulmuştur. 

Yeni haberleşme uygulamalarından 5G baz istasyonları ve internet sağlayıcılarının 6 GHz 

altında olacağı netleşmiş, buna yönelik yüksek verimliliğe sahip Doherty Güç Yükselteç 

yapılarının geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Benzer şekilde 26-28 GHz bölgesinde de Doherty 

Güç Yükselteç geliştirilmesi çalışmaları dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kazanmıştır.

Savunma ve haberleşme sistemleri içinde kullanılan güç yükselteç ürünlerinin tamamı kritik 

öneme sahip olup yurt dışından temininde kısıtlamalar mevcuttur. RF OTAĞ çalışmaları 

kapsamında, “Güç Yükselteç” başlığı altında üç farklı konu önerisi ele alınmıştır; bu öneriler 

farklı frekans bantlarında kiloWatt ve birkaçyüzWatt güç çıkışlı güç yükselteçler geliştirme 

üzerinedir. Güç yükselteç geliştirmeye yardımcı teknolojiler olarak; yüksek güç çıkışına sahip 

GaN tabanlı MMIC’lerin geliştirilmesi, yüksek verimliliğe sahip güç birleştirme yöntemlerinin 

geliştirilmesi, GaN MMIC seviyesinde etkin soğutucu (Karbon tabanlı) malzemelerin 

geliştirilmesi gerekecektir.

7.2.3.3 Limiter (Sınırlayıcı) Geliştirme

Radar ve EH sistemlerinde sınırlayıcı kullanılması; almaç girişlerini istenmeyen yüksek 

işaretlere karşı koruma ihtiyacı içindir. Radarın kendi gönderme işaretinin antenden tamamen 

geri yansıyıp, radarın almacına geri dönmesi senaryosu için yapılan sınırlayıcı seçimi ile 

ektromanyetik darbe (ElectroMagnetic Pulse-EMP) saldırılarına karşı yapılan sınırlayıcı seçimi 

farklı olmaktadır.

PIN diyotlarla yapılan sınırlayıcılar bugüne kadar en çok kullanılan ürünler iken; GaN tabanlı 

limiter yapıları, hem yüksek güç verebilen hem de yüksek güce dayanımlı GaN teknolojisindeki 

ilerlemelerle gündeme gelmiştir. EMP saldırılarına karşı tedbir olarak değerlendirildiğinde; GaN 

limiter dayanımı, katıhal diyotlarla yapılan sınırlayıcıların dayanımına eşdeğer olup tek başına 

korumaya yeterli olmayacaktır. Şekil 7.6’da PIN Diyot Limiter şematik şekli görülmektedir.
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Şekil 7.6  PIN Diyot Limiter6

Şekil 7.7  Plazma Sınırlayıcının Temel Çalışma Prensibi7

RF
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Ülkemizde ABMN gibi GaN MMIC üretim evinin varlığı sayesinde, GaN limiter tasarım/üretim 

kabiliyeti mevcuttur ve bu nedenle dışarıdan temin edilen diyot limiter ürünlerine zamanla iyi 

bir alternatif oluşturacağı düşünülmektedir.

EMP taarruzları çok yüksek şiddette elektromanyetik alanlar üreten cihazlar aracılığıyla 

yapılmaktadır. Bahsedilen cihazlar çok kısa bir zaman aralığı boyunca (Yaklaşık 100ns) 

GigaWatt’lar seviyesinde güç üretebilmektedir. Üretilen güç, bir antenle havaya yayılmakta, 

havadan da hedef sistemlere kendi antenleri üzerinden girişim yapmaktadır. Bu tip saldırılara 

maruz kalan EH ya da radar almaç yapılarının özellikle anten girişine yakın elemanları kalıcı 

zarar görmekte, böylece radar ve EH sistemleri kullanılamaz hale gelmektedir.

Literatürde güncel olarak EMP’ye karşı en dayanımlı sınırlayıcıların, “Plasma Limiter”lar olduğu 

ifade edilmektedir. Bu tip limiterler güç kaldırma kapasitesi ve saldırıya cevap verme hızı 

açısından optimum noktada olduğu değerlendirilmektedir, ancak hem boyutu büyük hem de 

işaret kaçağı yüksek görülmektedir. Plazma sınırlayıcının temel çalışma prensibi Şekil 7.7’de 

sunulmuştur.

6 https://www.macom.com/blog/designing-with-diodes-protecting
7https://www.semanticscholar.org/paper/Analysis-on-design-parameters-of-plasma-limiter-for-Cho-Baek/52ee56a7a9d-
050a99ced00005c0a7735d7332842
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Solid state limiter alternatiflerinden Si Avalanche diyot ve PIN diyotların ise tepki süresi hızlıdır 

ancak güç kaldırma kapasitesinin yetersiz olduğu bilinmektedir. Çalışmalar kapsamında 

verilen konu önerisi ile MEMS teknolojisi kullanılarak sıralı vakum diyot yapısında bir limiter 

geliştirilmesi gündeme gelmiştir. MEMS Limiter’in boyutları oldukça küçük olduğundan, almaç 

girişindeki mikrodalga önkat modüllerine kolaylıkla entegre edilebileceği ve boyutsal olarak 

plasma limiterlere göre avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Sinyal kaçağı durumuna karşı, 

MEMS Limiter arkasına yerleştirilecek katıhal sınırlayıcıların (PIN diyot ya da GaN limiter) 

kullanılmasıyla kaçak işaretlerin istenilen seviyeye indirilebileceği öngörülmektedir. Ülkemizde, 

ODTÜ MEMS Merkezi gibi bir altyapının varlığı sayesinde radar, EH ve haberleşme önkatlarına 

entegre edilebilecek küçük boyutlu bir MEMS vakum diyot limiterin, EMP saldırılarına karşı 

tedbir olarak geliştirilebileceği değerlendirilmektedir.

7.2.3.4 Gönderme/Alma (T/R) Modülü Geliştirme

Radar ve EH faz dizili anten sistemleri ve bu sistemlerin T veya T/R modülleri, bu modüllerin 

içinde kullanılan MMIC malzemeler ve bunlarla ilintili yarı iletken teknolojileri (GaN, GaAs, 

SiGe), dünyada ve ülkemizde ağırlıklı çalışılan ve teknoloji geliştirilen alanlar olma niteliğini 

korumaktadır. İlgili ürünler hem savunma sanayii uygulamalarına (Radar/EH) hem de 5G 

haberleşme uygulamalarına hizmet etmektedir.

Bir T/R modülde tipik gönderme/alma yapısı Şekil 7.8’de gösterilmiştir.

Şekil 7.8  Tipik Gönderme/Alma Yapısı8

Transceiver Antenna

Receiver

Transmitter

Technologies

Switch Control

LNA

SPDT 
Switch

LPF

PA

PA LNA

PDK1 PDK2

SPDT

MMICS

LPF

LTCC

Antenna

Microstrip

8https://www.researchgate.net/figure/Block-Diagram-of-T-R-Module_fig1_296037815
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Faz Dizili Radar (FDR) ve Faz Dizili ET (FDET) Sistemleri’nde kullanılan T/R modülleri içinde 

de yine dar veya geniş bantlı, ancak daha düşük güç seviyelerinde (<50W) güç yükselteçlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. S-band, X-band ve Ku-band radarlar için; 2-6GHz, 6-18GHz, 18-40GHz 

ise EH sistemleri için çok sık kullanılan frekans bantları olup T/R modül geliştirmelerine yön 

vermektedir.

T modül ve T/R modüllerin geliştirilmesi sırasında pek çok yardımcı RF fonksiyona ihtiyaç 

duyulduğu için, bu alt bileşenler için de ülkemizde geliştirme/ürünleştirme faaliyetleri uzun 

zamandır yapılmaktadır. 

Yarı iletken teknolojilerine dayalı MMIC fonksiyonel devrelerden sürücü güç yükselteçler, 

sınırlayıcılar, düşük gürültülü yükselteçler, sayısal kontrollü faz kaydırıcı ve zayıflatıcılar, çok 

kollu anahtarlar, güç birleştiriciler, bağlaçlar, güç dedektörleri, sirkülatör ve izolatörler, filtreler 

vb. fonksiyonlardaki ürün tasarım ve gerçekleştirmelerinin de ilgili frekans bantlarına öncelik 

verilerek yapılması gerekmektedir. Frekans milimetre dalga boyuna doğru yükseldikçe, T/R 

modül alt fonksiyonlarını tek çip üzerinde toplamak (“Çip Üstü Sistem” (System on Chip) 

teknolojilerini kazanmak) kritik hale gelmektedir. 

Ayrıca savunma sektörü ile “dual use” sayılabilecek yeni haberleşme uygulamalarından 

5G baz istasyonları ve internet sağlayıcılarının faz dizili anten sistemlerini (Multiple Input 

Multiple Output-MIMO) kullanacak olmaları, milimetre dalga frekanslarda savunma sektörü 

içinde geliştirilen T ve T/R modüllerin kullanım alanlarını genişletmektedir. 24 GHz’den 

başlayarak 94 GHz’e kadar uzanan uygulama ve ürün ihtiyacı, T ve T/R modüllerin daha 

da minyatürleştirilmesini gerektirdiğinden, MMIC seviyesinde core chip ve PA geliştirme 

çalışmalarına ve maliyet etkin T/R modül paketleme çalışmalarına yön ve hız vermiştir. 

SiGe ve GaN gibi yarı iletken üretim teknolojilerine hakim olmak ve milli olarak kazanmak, 

T/R modüllerden beklenen başarıyı artıracaktır, çünkü MIMIC seviyesindeki bileşenler direkt 

olarak T/R modül performansını belirlemektedir. Ülkemizde gelişen ABMN, TÜBİTAK YİTAL ve 

TÜYAR gibi oluşumlar, bu bakımdan çok önemlidir.

T/R modüllerini paketlerken kullanılan teknolojiler (Paket İçi Sistem/System In Package), 

mikrodalga ve milimetredalga frekanslarda çalışan çok katmanlı paketlerin anahtar bileşeni 

olan polimerik ve seramik taban malzemelerinin milli olmasını gerektirmektedir. Bu tür 

malzemeler dünyada tek kaynak olduğu için, katma değeri yüksektir.  Benzer şekilde “Wafer 

Level Packaging” e doğru uzanan paketleme altyapılarını (Yarı iletken üretim evi ile entegre 

olarak) milli olarak kazanmanın, hem ülkemiz hem de dünya ölçeğinde kritik bir katma değeri 

olacaktır.
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T/R modülleri soğutma amaçlı, modül içinde çiplere komşu olarak kullanılan özel malzemeler 

için de tek kaynak ya da temin kısıtı olduğundan, karbon tabanlı ısıl arayüz malzemelerini 

geliştirmeye yönelik yapılacak yatırımların da önemi büyük olacaktır. 

RF OTAĞ hazırlık çalışmaları kapsamında, T/R modüllerde ileri seviye paketleme teknolojilerinin 

kazanılmasına yönelik üç farklı konu önerisi sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

7.2.3.5 Frekans Çevirici Geliştirme

Frekans çeviriciler, almaç ve göndermeç sistemlerinin yapıtaşlarıdır. Milli olarak geliştirilen 

radar ve EH sistemlerinin almaç ve göndermeçlerinde de temel eleman olarak kullanılırlar. 

Radar sistemleri için nispeten dar bantlı, EH sistemleri için ise daha geniş bantlı yukarı ve aşağı 

çeviriciler, sistem özelliklerine bağlı olarak geliştirilmektedir. Sistem mimarileri belirlenirken, 

almaç ve göndermeç frekans planlamaları da belirlenmiş olur. Frekans planlaması, bir radar ya 

da EH sisteminin parmak izi gibidir. Dolayısıyla radar ve EH sistemleri için frekans çeviricilere 

daima ihtiyaç duyulacağı gibi, frekans çevirici alt bileşenlerinin de milli/yerli olması tercih 

edilmektedir. Mixer, amplifier, VGA (VariableGainAmplifier) filter, driver amplifier, power 

amplifier, referans ve LO (Local Oscilator) frekans çeviricilerin anahtar alt bileşenleridir. 

Frekans çevirici ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi ve ürünleştirilmesine yönelik ülkemizde 

savunma kurumlarında önemli çalışmalar yapılmış, ürünler ortaya konulmuştur. 

RF OTAĞ hazırlık çalışmaları kapsamında, frekans çeviricilerin özel bir uygulaması olan BUC 

(Block Up Converter) birimi üzerinde yoğunlaşılmıştır. BUC birimlerinin uygulama alanı uydu 

yer istasyonlarıdır. BUC birimi sadece bir yukarı frekans çeviriciyi değil, çevirici arkasına 

eklenen doğrusal bir SSPA’i de içermektedir. 

BUC ürünleri özelindeki ihtiyaç; daha yüksek çıkış güçlü, daha küçük, daha hafif ve daha 

az güç tüketen BUC birimi geliştirme yönündedir. Buna karşın RF çıkış gücünde istenen 

yüksek değerler, BUC biriminin boyutlarını büyüten ve güç tüketimini arttıran bir faktördür. 

Projelerdeki sistem ihtiyaçlarına bakılarak performans seçimleri gerçekleştirilmektedir. BUC 

birimlerinden genellikle tüm isterleri hava soğutmalı ortamda gerçekleştirmesi beklendiği 

için, güç yükseltecin bileşeni olan transistör/MMIC’lerin komünikasyon işaretleri altındaki güç 

verimlilikleri oldukça kritiktir. BUC ürünleri içindeki güç yükselteçlerde kullanılan doğrusal 

transistör/MMIC tümdevrelerin, doğrusallığının optimize edildiği bilinmektedir. GAN yükselteç 

üreten firmaların haberleşme sistemlerinde kullanılacak olan GaN tabanlı yükselteçlere 

özel üretim süreçleri geliştirdikleri tahmin edilmektedir. Bu yükselteçlerde Psat’dan çok 

Plin parametresi önemlidir. MMIC güç yükselteç seviyesinde doğrusallık parametresinin 

optimizasyonunu gerçekleştirmek üzerine, ABMN GaN üretim evinde, özel proses geliştirme 

çalışmaları hedeflenebilir.
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Güç yükselteç içeren tüm birimlerde olduğu gibi, soğutma ihtiyacı BUC birimleri için de kritiktir. 

Çünkü hava ile soğuyan birimlerde, verimliliğin yüksek tutulmasına rağmen ortaya çıkan spot 

ısıların, tümdevrelerden hızlıca uzaklaştırılabilmesi için, ısı soğurucu özel malzemelere bu 

uygulamada da ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle karbon tabanlı ısı soğurucuların geliştirilmesinin, 

yüksek güç çıkışlı BUC birimlerinde büyük yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

7.2.4 Öneriler

Ülkemizde yüksek teknoloji üretebilen ve hızla gelişen bir RF/Mikrodalga mühendislik yeteneği 

mevcuttur. Bu yeteneğin bir nüve olarak kabul edilmesiyle birlikte, yetkin insan kaynağının 

artırılması kritiktir. RF ve mikrodalga mühendisliği tüm dünyada aranan ve az sayıda sahip 

olunan bir yetenek alanıdır. Bu nedenle yetkin RF ve mikrodalga mühendislerinin, yurt dışı 

şirketlerde iş bulması çok kolay olmaktadır. Mühendislerimizin dışarıya göçünü önlemek için, 

onları teknik olarak doyurabilecek, kapasitelerini zorlayıcı, dünya ile rekabet edilebilecek yeni 

teknoloji gelişim alanlarına yönlendirilmeleri kritiktir. 

RF ve mikrodalga tabanlı yüksek teknoloji içeren sistem ve birimlerin geliştirilmesi için 

ihtiyaç duyulan teknolojik altyapıların planlanıp kurulması, ülkedeki yetkin insan kaynağının 

yönlendirilmesi ve kaybedilmemesi için en iyi yoldur. Sanayii, üniversite ve Ar-Ge kurum/

kuruluşları işbirliği ile mevcut malzeme/bileşen/aygıt tasarım ve üretim teknolojisi 

kabiliyetlerinin hızla artırılarak savunma/sivil sistemlerine uygulanması ve mümkün olduğunca 

çift yönlü kullanımın gözetilmesi büyük yarar sağlayacaktır.

7.2.5 Sonuç

Çeşitli market araştırmalarının işaret ettiği gibi, dünyadaki endüstri eğilimleri açısından güncel 

olarak ihtiyaç duyulan RF/mikrodalga aygıtların, aşağıdaki uygulama alanlarıyla eşleştiği tespit 

edilmiştir:

• 5G Mobil Haberleşme 

 ■ Yüksek hızlı veri aktarımı, yüksek SNR, yüksek güçlü yeni nesil mikrodalga aygıtlar 

v.b.

• Elektromanyetik Silahlar

 ■ Parçacık hızlandırıcılı mikrodalga tabanlı yüksek güçlü EM silahlar ile elektronik 

devrelerin devre dışı bırakılarak hedefin etkisizleştirilmesi

• Q ve V bant kullanımı

 ■ Uydu-Yer uplink/downlink haberleşme 

• GaAs’tan GaN’a Geçiş

 ■ Yüksek güç, kazanç ve verimlilik kombinasyonu

 ■ Kritik radar sistemleri için yenileme pazarı
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Öte yandan tüm uygulama alanlarında (Uzay, savunma, ticari) mikrodalga aygıtların 

minyatürleşmesi için aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

• Mimari yenilikler (İnovasyon)

 ■ Yüksek yoğunluklu paketleme 

 ■ Paket içinde/Çip üstünde sistemler (SIP (System in Package) / SOC (System on 

Chip)) 

• Yenilikçi mikrodalga aygıtlar

 ■ Esnek yapı 

 ■ Düşük maliyet 

 ■ Küçük boyutlar 

 ■ Yüksek verim

• Silikon-Germanyum (SiGe) ile yenilikçi CMOS yapıların birleştirilmesi

Yukarıda sıralanan dünyadaki eğilimler açısından bakıldığında, son 20 yılda Türkiye’de, 

dünyadaki eğilimlerle örtüşen önemli adımlar atılmıştır. Yurt içinde savunma sanayii alanında 

faaliyet gösteren firmalarda,araştırma kurumlarında, merkezlerde, üniversitelerde   mikrodalga 

ürün altyapıları kazanılmış olup dünyadaki teknolojik eğilimlere paralel hareket edildiğini işaret 

etmektedir:

• Katıhal mikrodalga aygıt uygulama alanları olan EH, radar ve haberleşme teknolojilerinde 

tasarım ve üretim kabiliyeti

• 110 GHz’e kadar tasarım, üretim ve test kabiliyeti

• Mikrodalgada uzman personel

• Mikrodalga tasarım ve üretim teknolojilerine sürekli yatırım

• Ülkemizde  mikrodalga  ekosistemi içinde “Katıhal Mikrodalga” ürün grupları 

oluşturulmuştur ve bu ürünler radar, EH ve haberleşme projelerinde başarıyla 

kullanılmaktadır:

 ■ Ön Kat Modülleri

 ■ Frekans Çeviriciler 

 ■ Güç Yükselteç Modülleri 

 ■ Filtre Modülleri

 ■ Osilatörler (Kristal, VCO, DRO, OEO) ve Sentezörler

 ■ Sayısal Frekans Ayrıştırıcılar (DFD-Digital Frequency Discriminator)

 ■ Detektör Logaritmik Video Yükselteçler (DLVA-Detecting Logarithmic Video 

Amplifier) 

 ■ Ferrit Tabanlı Bileşenler 
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 ■ Mikrodalga Aktif Bileşenler 

 ■ MMIC’ler (GaAs, GaN, SiGe tabanlı)

 ■ Filtre’ler

Türkiye’deki bu gelişmelerin yanı sıra, RF OTAĞ çalışmaları kapsamında, Katıhal Elektroniği 

Teknolojileri Odak Grubu konu önerileri olarak belirlenen konuların tümü, dünyadaki teknolojik 

eğilimlerle örtüşmektedir.

Ele alınan ana başlıklar;  “Katıhal Mikrodalga Aygıt” teknolojileri bazında, ülkemizde geliştirmeye 

öncelikle ihtiyaç duyduğumuz alt konu başlıklarını içermektedir. Tüm konu önerileri birbirinden 

kıymetlidir ve kazanılması aciliyet arz etmektedir. Ancak bunlar arasında en öncelikli görünenler, 

hem alternatif üretmenin hem de dışarıdan temin etmenin zor olduğu kritik ürünleri içeren 

teknolojilerdir. Bunlar, faz dizili anten sistemlerinde kullanılan “T/R Modülleri”, Yürüyen Dalga 

Tüplü Güç Yükselteci alternatifi olan çok yüksek güç çıkışlı katıhal “Güç Yükselteç Modülleri” 

ve EMP saldırılarına karşı sistemlerin almaç girişlerini koruma amaçlı limiter bileşenleridir.

7.3 PASİF BİLEŞENLER TEKNOLOJİLERİ

7.3.1 Genel Bilgi

Mikrodalga endüstrisi radarlarla birlikte doğmuştur. İlk radar MIT Radiation Lab’da 2. Dünya 

savaşı sırasında geliştirilmiştir. Ayrıca Bell Lab, Naval Research Lab ve Harvard Üniversitesi’nde 

de çalışmalar yapılmıştır. İlk radarların neredeyse tüm fonksiyonları pasif bileşenlerle 

gerçekleştirilmiş olup zamanın mikrodalga endüstrisi pasif bileşenlerle oluşturulmuştur.

RF pasif bileşenler; RF devrelerde kullanılan ve görevini yapmak için dışarıdan bir güç 

kaynağına ihtiyacı olmayan bileşenlerdir. Dirençler, kapasitörler, bobinler, iletim hatları, 

filtreler, kuplörler, balunlar, hibritler, duplekserlar, zayıflatıcılar, güç bölücüler ve birleştiriciler, 

izolatörler ve sirkülatörler gibi bileşenler bu gruba girmektedir. Antenler ise ayrı bir odak 

grubunda incelenmektedir. Bu bileşenler haberleşme, radar ve elektronik harp sistemlerinde 

yoğun olarak kullanılmakta ve kullanılan bileşenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

Pasif bileşenlerin performansında kullanılan malzeme teknolojisi çok önemli rol almaktadır. 

Dünyada oturmuş bir pasif bileşen teknolojisi olmasına rağmen bu yoğun kullanımdan dolayı 

minyatürizasyon, güç yoğunluğu artırma, frekans bandı genişletme ve araya girme kaybı 

azaltma çalışmaları devam etmektedir. Bu gelişmelerde bilgisayar destekli tasarım ve PCB 

malzemelerinde termal yönden gelişme önemli rol oynamaktadır. Ayrıca aktif tümdevre 

üretim yöntemlerini pasif bileşenlere uygulayan firmalar bulunmaktadır (Örneğin M/A-COM 

Technology Solutions, SkyWorks Solutions ve TriQuint Semiconductor).

RF bileşenlerin dünyada toplam cirosu 2018 yılında 18 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş 
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olup 2019-2025 yılları arasında ortalama yıllık %14 artacağı öngörülmektedir. Bu artışı 

destekleyen en önemli etmen kablosuz internet bağlantılı mobil cihazlara ve akıllı ev aletlerine 

olan taleptir. Pasif bileşenlerin payının yaklaşık %45 olduğu ve filtrelerin en önemli payı aldığı 

belirtilmektedir. Ayarlanabilir filtre pazar araştırması Şekil 7.9’da gösterilmiştir.

Şekil 7.9  Ayarlanabilir Filtre Pazar Araştırması9 

Tablo 7.2  Konu Önerileri ve Alt Başlıklar

Radar, EH ve haberleşme sistemlerinin yerli ve milli üretimi, ülkemizin güvenliği ve dışa 

bağımlılığın azaltılması açısından önem taşımaktadır. Frekans gizliliği, yurt dışı temin zorluğu 

(Son kullanıcı ve ihraç belgeleri) ve yüksek fiyat gibi zorluklar nedeniyle milli imkânlarla 

üretilmelerinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

7.3.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda 3 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.2’de 

listelenmiştir.

9 Future Market Insights: Tunable Filter Market: Avionics and Shipboard Cosite Mitigation to be the Second Largest Application 
Segment in Terms of Growth in the Coming Years: Global Industry Analysis (2012 - 2016) and Opportunity Assessment (2017 - 2027)

Konu Önerisi Alt Konu Önerisi SSB Taksonomisi Açıklama

Ayarlanabilir 
Mikrodalga 
Filtrelerin 
Geliştirilmesi

YIG filtre (ytrium iron 
garnet)

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Tüm askeri Radar ve EH 
almaçları

Yeniden 
Şekillendirilebilir 
Rezonatör Dizimli 
Filtre(Field 
Programmable Filter 
Array)

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Tüm askeri radar ve EH 
almaçları, Çok Bantlı 
Telekominikasyon 
Sistemleri
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Konu Önerisi Alt Konu Önerisi SSB Taksonomisi Açıklama

Ayarlanabilir 
Mikrodalga 
Filtrelerin 
Geliştirilmesi

Hızlı (Mikrosaniye 
altında) ayarlanabilir 
çoklu bant durduran 
filtre

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Tüm askeri radar ve EH 
almaçları

Yüksek Güçlü Ve 
Hızlı Anahtarlanabilir 
RF Filtre

Cosite filtre

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Askeri Telsiz Haberleşme 
Projeleri/ Askeri 
Haberleşme Sistemleri/
Hava-Deniz-Kara 
Platformları/Alıcı-Verici 
Filtrelemesi

Rotary Joint 
Tasarımı ve Üretimi

X ve Ku Bantlı Çift 
Sırtlı Dalga Kılavuzu 
Yapısında Rotary Joint

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Döner anten yapısına sahip 
radar sistemlerinde anten 
ve alıcı/verici birimleri 
arasında sinyal iletimi için 
kullanılmaktadır.

7.3.3 Değerlendirmeler

Pasif bileşenler haberleşme, radar ve EH sistemlerinde yoğun olarak kullanılmakta ve kullanılan 

bileşenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Dünyada oturmuş bir pasif bileşen 

teknolojisi olmasına rağmen bu yoğun kullanımdan dolayı minyatürizasyon, güç yoğunluğu 

artırma, frekans bandı genişletme ve araya girme kaybı azaltma çalışmaları devam etmektedir. 

Bu gelişmelerde bilgisayar destekli tasarım ve PCB malzemelerinde termal yönden gelişme 

önemli rol oynamaktadır. Ayrıca aktif tümdevre üretim yöntemlerini pasif bileşenlere uygulayan 

firmalar bulunmaktadır.

Pasif bileşenler teknolojisi alanında 5 tane alt konu önerisi oluşturulmuş ve aşağıdaki 

paragraflarda anlatılmıştır. 

YIG filtreler, çok geniş frekans aralığında ayarlanabilir ve yüksek kalite faktörüne sahiptir. 

Radar ve EH sistemlerinde kullanılan bu filtrelerin yurt dışından tedarikleri ihracat lisansı ve 

üretim süresi konularında yaşanan problemler sebebiyle yerli olarak üretilmesi ihtiyacı vardır. 

Bu filtrelerin önemli bir bileşeni olan YIG küresi malzeme teknolojileri grubunda ele alınmıştır. 

Genel olarak Amerikan Teledyne, Microlambda Wireless, Omniyig, Raditek gibi firmalarının 

ürünleri yaygındır. 

Yeniden Şekillendirilebilir Rezonatör Dizimli Filtre (Field Programmable Filter Array) Radar 

ve EH sistemlerine yeni ve modern yetenekler kazandırarak daha rekabetçi ürünlerin 

geliştirilebilmesini sağlayacak bir teknolojidir. Alt bileşen olarak ayarlanabilir SIW rezonatör 

ve varaktörler/piezoelektrik diskler kullanılmaktadır. Teknolojinin geliştirilmesi üzerine ABD’de 

üniversitelerle birlikte Ar-Ge çalışmaları bulunmaktadır. 
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Hızlı (Mikrosaniye altında) ayarlanabilir çoklu bant durduran filtreler radar ve EH sistemlerinde 

kullanılmaktadır. Bu filtrelerin bant durduran YIG filtreler için alternatif olması ve yurt 

dışından tek kaynaktan tedarik edilebilmeleri sebebiyle yerli olarak geliştirmesinin önemli 

olduğu değerlendirilmektedir. Alt bileşen olarak ayarlanabilir mikrodalga filtreler, askılı şerit 

hat (Suspended Stripline) yapılar ve varaktör diyotlar kullanılmaktadır. Amerikan Teledyne 

firmasının ürünü bulunmaktadır. 

Cosite filtre, farklı çevrimlerdeki haberleşme sistemlerinin göndermeç frekansındaki işaret 

genliği ve alıcı frekansındaki gürültü tabanındaki yükselme dolayısıyla alma yapan telsizin 

duyarsızlaşması sonucunda haberleşme mesafesinin kısalmasını önleyecek bir teknolojidir. 

Yüksek güçlü, hızlı ve sayısal anahtarlanabilir RF bant geçiren filtre özelliğindedir. 

X ve Ku Bantlı Çift Sırtlı Dalga Kılavuzu Yapısında Rotary Joint, döner anten yapısına sahip 

radar sistemlerinde anten ve alıcı/verici birimleri arasında RF sinyal iletimi için kullanılmaktadır. 

Rotary Joint ile radarın çalışma frekansı belirlenebilmektedir. Frekans bilgisinin gizli tutulması 

gerekliliği nedeniyle Rotary Joint’in yerli üretimi önemlidir. Döner eklem yapılarında geniş 

bantlı, çoklu giriş/çıkışlı ya da yüksek güce dayanım gibi özelliklerde temininde zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. 

Diğer konular altında (RF İndüktör ve Kapasitörler, RF Konnektörler, RF Anahtarlar ve Akustik 

Dalga Filtreleri) ise yurt dışından kolay temin edilen genelde birim maliyeti düşük fakat çoklu 

adet alımları nedeniyle önemli döviz çıkışlarına neden olan bileşenler incelenmiştir.

Ayrıca, Türkiye’de firmalar/kurumlar pasif bileşen ihtiyaçlarını çoğunlukla yurt dışından satın 

alma yoluyla karşılamakla birlikte tasarım/üretim/test altyapısı ve insan kaynağı ihtiyaçlarını 

geliştirmişlerdir. Fakat yerli olarak üretilen ürünler projelere özel kalmış ve savunma sanayiisinde 

yaygın olarak kullanılmamıştır.

7.3.3.1 Ayarlanabilir Mikrodalga Filtrelerin Geliştirilmesi

Sinyal filtreleme genellikle birçok haberleşme ara sistem tasarımının temelini oluşturmaktadır. 

Belirli frekans aralıklarında taşınan bilgilerin izolasyonu ya da engellenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Dar ve geniş band alıcıların (Örneğin taktik radyo, akıllı radyo vs.) RF ön katlarında 

kullanılacak ayarlanabilir filtreler sayesinde istenmeyen sinyaller, sabit filtre kullanımına göre 

daha etkili bir şekilde engellenebilir. RF alıcıların daha doğrusal çalışması ve faz gürültüsünün 

azaltılması sağlanarak sistem performansında iyileştirme sağlanabilir. Ayrıca operasyonel bant 

dışı istenmeyen sinyallerin engellenmesi, sisteme giren gürültünün azaltılması, filtre bileşen 

sayısında azalma sayesinde boyut küçülmesi, yazılım ile kontrol edilebilirlik gibi avantajlar ve 

yeni özellikler eklenmesi mümkün olmaktadır.
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Mikrodalga ayarlanabilir filtreler çok geniş bir konudur. Literatürde pek çok ayarlama elemanı 

teknolojisi ve iletim hattı teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen çok sayıda çalışma mevcuttur. 

Farklı teknolojik yaklaşımlar askeri ve sivil uygulamalarda yer bulabilmektedir. Ayarlanabilir 

filtreler ayarlama elemanı teknolojisine göre çeşitlere ayrılabilir. 

Yarı iletken devre elemanları (PIN diyot, varaktör diyot, FET) kullanarak düşük DC voltaj 

kontrollü filtreler oluşturulabilir. Bu elemanlar ile düzlemsel iletim hatları kullanılarak çok 

çeşitli filtre topolojisi ile her türlü filtre tipi (Bant geçiren/durduran, alçak/yüksek geçiren) 

geliştirilebilmektedir. Filtrelerin boyutları küçük, tepki süreleri hızlı, diğer RF bileşenler 

(Yükselteçler, zayıflatıcılar, faz kaydırıcılar) ile entegrasyonu kolay olup düşük maliyetli ve 

çok sayıda üretilmeleri mümkündür. Yarı iletken devre elemanları ile ayarlanabilir kapasiteler 

oluşturulmaktadır. Bu değişken kapasitelerin eklendiği filtrelerde belirli kapasitelerin kontrollü 

bir şekilde değiştirilmesi ile merkez frekans, köşe frekans, bant genişliği gibi özellikler ile 

ayarlamalar yapılabilmektedir. Varaktör diyotlara uygulanan ters DC voltaj ile kapasite değerleri 

kolaylıkla ve hassas olarak kontrol edilebilmekte olduğundan ayarlanabilir filtreler için çok 

tercih edilmektedirler. Varaktör diyotlar ile sürekli ayarlanabilir filtreler oluşturulabilmektedir. 

PIN diyot ve FET bileşenleri ile çok sayıda kapasiteler anahtarlanarak değişken kapasite 

değerleri oluşturulabilir.

Diğer bir ayarlama elemanı teknolojisi MEMS anahtarlar ve kapasitelerdir. RF MEMS 

teknolojisinin sağladığı kendine has üretim imkânları ile yüksek doğrusallıkta, küçük ve düşük 

güç tüketimli anahtarlar ve kapasiteler üretilebilmektedir. MEMS anahtarlar ile pin diyot ve 

FET gibi kapasite dizileri anahtarlanarak kesikli ayarlanabilir filtreler oluşturulabilir. MEMS 

kapasiteler de varaktör diyotlarda olduğu gibi DC voltaj uygulanarak değişken kapasiteler 

oluşturulabilmekte ve sürekli ayarlanabilir filtreler oluşturulabilmektedir. Yarı iletken elemanlara 

göre doğrusallıkları daha iyi ve kayıpları daha az olmakla beraber tepki süreleri daha yavaştır 

ve ayarlanabilme aralığı daha azdır.

Ferroelektrik malzemeler olan BST (Baryum Strontiyum Titanat) çipler ile de DC voltaj kontrollü 

kapasiteler oluşturulabilmektedir. BST kapasitelere uygulanan DC elektrik ile malzemenin 

dielektrik sabiti değişmekte, bu da kapasite değerinin değişmesini sağlamaktadır. BST 

kapasiteler ayarlanabilme aralığı, hız ve kayıplar açısından varaktör diyotlara benzer özellikler 

göstermektedir. Ancak varaktör diyotlardaki ileri iletim durumu olmadığı için daha yüksek 

güçlerde çalışabilmektedir.

En eski ayarlanabilir filtre teknolojilerinden birisi YIG teknolojisidir. YIG bir ferromanyetik 

malzeme olup bu malzemeden oluşturulan küreler bir metal boşluğa yerleştirilerek RF/

mikrodalga frekanslarında rezonatörler oluşturulabilmektedir. Bu rezonatörlerin rezonans 

frekansları uygulanan sabit manyetik alan ile değiştirilebilmektedir. YIG küreleri ile sürekli olarak 
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ayarlanabilir bant geçiren ve bant durduran filtreler oluşturulabilmektedir. YIG malzemenin 

kaybı çok düşük olduğu için dar bantlı ve düşük kayıplı filtreler oluşturulabilmektedir.

Piezoelektrik malzemelerin DC elektrik altında yaşadığı fiziksel boyut değişimler kullanılarak 

da sürekli olarak ayarlanabilir filtreler geliştirilebilmektedir.  Metal ya da dielektrik rezonatör 

yerleştirilmiş bir metal boşluğun uygun hale getirilmiş bir yüzeyine piezoelektrik bir malzeme 

yerleştirilir. Piezoelektrik malzemeye uygulanan yüksek DC voltaj ile bu yüzeyin rezonatöre olan 

mesafesi kontrol edilir. Bu da metal boşluğun içinde oluşan rezonans frekansını değiştirecektir. 

Metal boşluk yerine kalın baskı devre kartları üzerine hava boşluğu bırakarak piezoelektrik 

disk yerleştirerek de düzlemsel bir iletim hattında da bu yaklaşımla ayarlanabilir rezonatörler 

oluşturulabilir.

7.3.3.2 Yüksek Güçlü ve Hızlı Anahtarlanabilir RF Filtre Geliştirilmesi

Günümüzün yoğun haberleşme bantları ve birbirlerine yakın mesafeye yerleştirilen alıcı/

vericilerin aynı anda çalışması ihtiyacı, geliştirilen ekipmanların göndermeç frekansındaki 

işaret genliği ve alıcı frekansındaki gürültü tabanına daha fazla önem verilmesi gerektiğini 

ortaya çıkarmıştır. 

Farklı çevrimlerdeki haberleşme sistemlerinin göndermeç frekansındaki işaret genliği ve alıcı 

frekansındaki gürültü tabanındaki yükselme dolayısıyla alma yapan telsizin duyarsızlaşması 

(Co-site interference) sonucunda haberleşme mesafesinin kısalması problemleri yaşanmaktadır.

Günümüzde askeri kuvvetlerin sensör ve elektronik harp sistemleri çıktısı olan RF spektruma 

bağımlılığı artarken, öte yandan RF teknolojisine artan talep nedeniyle RF sistemlerin 

birbirlerine yakın kullanımı gerekmekte, bu sebeple de sistemlerin birbirlerinin sinyallerini 

zayıflatması sorunu gündeme gelmektedir.

RF ekipmanlar arası girişim, savunma sistemleri tasarımlarında giderilmesi gereken 

problemlerden birisidir10. Bu sistemler üzerinde RF bulunduran deniz, kara, hava platformları 

gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu problem, girişimin geniş bant yapısı, detaylı 

performans verisi bulunmaması, çok sayıda sistemin birbirini etkilemesi nedeniyle oluşan 

intermodulasyon ürünler gibi birçok nedenlerle çok karmaşıktır. Co-site girişim probleminin 

sistem tasarımı tamamlandıktan sonra çözülmesi, sistem tasarımının ilk fazlarında belirlenmesi 

ve çözümünün oluşturulmasına kıyasla milyonlarca dolar kayba neden olmaktadır.

7.3.3.3 Rotary Joint Geliştirilmesi

RF döner eklem, sistemin sabit ve hareketli parçaları arasında RF sinyallerini iletmek için 

kullanılan elektro-mekanik bileşenlerdir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan mikrodalga 

10 Millitary Aerospace Electronics, 30 Mayıs 2017
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11 https://products.spinner-group.com/3-channel-coaxial-rotary-joint-8-6-10-6-ghz-bn532356

çalışmalarıyla kullanılmaya başlayan dalga kılavuzları ile tasarımları yapılıp birçok alanda 

kullanılmaya başlanmıştır. 

RF döner eklem genel olarak 3 türe ayrılır; 

• Koaksiyel döner eklem: Döner eklem bağlantıları giriş ve çıkış terminalleri koaksiyel ara 

yüzüne sahiptir, Şekil 7.10’da gösterilmiştir.

• Koaksiyelden waveguide döner eklem: Giriş veya çıkış terminallerinden biri koaksiyel 

diğeri dalga kılavuzu olan döner eklem yapılarıdır.

• Dalga kılavuzu döner eklem: Döner eklem bağlantıları giriş ve çıkış terminallerinde dalga 

kılavuzu ara yüzüne sahiptir. Terminallerin biri dönerken biri sabittir. Bu tür döner eklem 

çalışma frekansı, dalga kılavuzu boyutu ile sınırlıdır. 

Şekil 7.10   Koaksiyel Döner Eklem11

Bu tip döner eklemler şekline ve kanal sayısına göre gruplandırılabilir. Bazı uygulamalar için 

kullanılan döner eklemler ise çok kanallıdır. Döner eklem uygulama alanları askeri ve ticari 

alanlarda sıklıkla rastlanılmaktadır. Askeri alanda radar sistemleri gibi hareketli haberleşme 

uygulamalarında, ticari alanda uydu takibi ve hedef tespiti, canlı yayın araçlarında rastlanılabilir.

7.3.3.4 Diğer Konular

Pasif bileşen teknolojileri grubunda incelenen fakat orta ve uzun vadede değerlendirilmesi 

gereken konular aşağıda listelenmiştir.

• RF İndüktör ve Kapasitörler

• RF Konnektörler

• RF Anahtarlar

• Akustik Dalga Filtreleri
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7.3.4 Öneriler

Ülkemizde firmalar/kurumlar kendi ihtiyacı için ya da talep üzerine birçok RF bileşen 

üretmektedir. Fakat bu bileşenlerin büyük çoğunluğu çeşitli nedenlerle firmaların/kurumların 

kendi kataloğunda ya da internet sitesinde bulunmamaktadır. Bu bileşenlerin tüm firmaların/

kurumların erişimine açılmasının ve istenirse satın alınabilmesinin önünün açılması, 

savunma sanayiinin yurt dışı bağımlılığını azaltacak ve sanayiinin önünü açacaktır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için SSB Yetenek Envanteri (YETEN) Platformu’nun en uygun araç olduğu 

değerlendirilmektedir.     

Ülkemizde firmaların/kurumların mevcut üretim ve test altyapıları çoğunlukla devlet 

kaynaklarıyla oluşturulmasına rağmen genellikle diğer firmaların/kurumların kullanımına 

kapalıdır. TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ‘nin bu ihtiyacın karşılanmasında önemli katkı 

sağlayacağı tespit edilmiştir.

7.3.5 Sonuç

Pasif bileşenler odak grubunda bu alanda ihtiyaçlar araştırılmış teknolojinin dünyada ve 

Türkiye’deki durumu incelenmiş ve alt konu önerileri oluşturulmuştur.

Radar, EH ve haberleşme sistemlerinin yerli ve milli üretimi, ülkemizin güvenliği ve dışa 

bağımlılığın azaltılması açısından önem taşımaktadır. Frekans gizliliği, yurt dışı temin zorluğu 

(Son kullanıcı ve ihraç belgeleri) ve yüksek fiyat gibi zorluklar nedeniyle milli imkânlarla 

üretilmelerinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Pasif bileşenler odak grubu alt konuları incelendiğinde ek tasarım/üretim/test altyapısı ve 

insan kaynağı ihtiyaçlarının çok düşük düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca hedefe kısa/

orta vadede ulaşılabileceği öngörülmüştür.

Pasif bileşenler alanında öne çıkan konular ayarlanabilir mikrodalga filtreler ve RF döner eklem 

yapılarıdır. Bu konulara yapılacak yatırımlar yurt dışı bağımlılığını azaltacak ve sistemlere ek 

özellikler kazandıracaktır. 

Diğer konular altında ise yurt dışından kolay temin edilen genelde birim maliyeti düşük fakat 

çoklu adet alımları nedeniyle önemli döviz çıkışlarına neden olan bileşenler incelenmiştir. 

Bu bileşenlerin yerli üretimi için orta ve uzun vadede yüksek yatırım yapılarak bir planlama 

yapılması önerilmektedir.
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7.4 TÜMDEVRE TEKNOLOJİLERİ

7.4.1 Genel Bilgi

Tümdevre OÇG çalışmalarında, ülkemizde RF tümdevre tasarım, üretim ve ürün envanter 

çalışmalarının çıkartılması, devamında hedef teknolojiler ve bu teknolojiler temelinde 

sistemler, bunlar içerisinde özellikle fark yaratacak teknolojiler ve bunların gerçeklenmesinde 

engeller ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Bu değerlendirmeleri yaparken, tümdevre 

teknolojilerinin kullanıldığı sistem/platformlara, kazandırması beklenen özellikler aşağıdaki 

gibidir;

Daha yüksek güç çıkışı, daha düşük sinyallerin daha uzaktan tespit edilmesi, daha çok sinyal 

toplanması ve daha kısa sürede işlenebilmesi, daha geniş bantlar ve daha yüksek frekanslarda 

çalışma, yüksek doğruluk ve yüksek çözünürlük, daha yüksek verimli sistemler, daha güvenilir 

ve uzun ömürlü sistemler, yüksek manevra, yüksek ısıl ortam ve zorlu çalışma ortamlarında 

yüksek performans, daha hafif ve daha az yer kaplayan çözümler, daha düşük maliyetli 

çözümlerdir.

Ülkemizin öncelikle kazanması gereken RF tümdevre yarı iletken teknolojileri öncelik 

sıralamasına göre aşağıdaki gibidir. 

1. SiGe BiCMOS Üretim Evi

2. GaN Üretim Evi

3. InP Üretim Evi

Önerilen yukarıdaki teknolojilere ait detaylar Bölüm 7.4.3’te verilmiştir. Bu teknolojileri 

belirlerken 5G ve ötesi mobil teknolojiler, otomotiv endüstrisi, batarya ile çalışan cihazlar, 

yüksek entegrasyon isteyen savunma ve sivil teknolojiler, yüksek güç ve düşük gürültü 

gerektiren askeri ve sivil uygulamalar ön plana çıkmıştır.

7.4.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda 4 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.3’te 

listelenmiştir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Alıcı/Verici Sistemler

W ve D Band Pasif 
Görüntüleme

B06 Algılayıcı Sistemler

Yüksek performanslı 
radar uygulamalarında 
kullanılan ultra düşük 
faz gürültülü osilatörler, 
stratejik ürünler olup, 
dünyada ticari olarak sınırlı 
sayıda firma tarafından 
geliştirilmektedir.

5G ve mmWave 
uygulamaları için 
Hüzme Şekillendirici 

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Milimetre-dalga boyu 
(mm-wave) uydu iletişim 
teknolojisi yeni jenerasyon 
kablosuz iletişim teknoloji 
sistemleri için önemli 
bir rol oynamaktadır. Bu 
frekanslarda tasarlanan 
devreler ile beşinci nesil 
mobil iletişim ile beraber 
performans ve verimlilik 
artışı; bu performans 
değerlerini daha ucuza elde 
edilmesi hedeflenmektedir.

Ka Bant SiGe MIMO 
Radar 

B06 Algılayıcı Sistemler

Ka frekans bandında 
SiGe BiCMOS teknolojisi 
ile MIMO radar tabanlı 
hedef tespit sistemi, 
ışın yönlendirmesi 
olmadan etrafa rastgele 
sinyaller göndererek 
çalışır. Bu sayede hedef 
tespiti daha kısa sürede 
yapabilir. Antenlerin 
konumlandırılmasına göre 
açısal çözünürlük ve tespit 
edilebilecek nesne sayısı 
geliştirilebilir. 

X-ile-K-Bant Arası 
Düşük Gürültülü 
Çekirdek Çipi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Gerçeklenecek geniş bantlı 
alıcı-verici çekirdek çipiyle, 
farklı frekans aralıklarına 
alıcı/verici için iki ayrı hat 
gereksinimi duymayacak 
bir radar sistemine olanak 
sağlayacaktır. Böylelikle 
geniş bantlı performans 
elde edebilmek için 
kullanılan çok sayıda 
dar bantlı bloklar yerini 
tek bir üstün geniş 
bant özelliklerine sahip 
eşleniğine bırakabilecektir.

Tablo 7.3   Konu Önerileri ve Alt Başlıklar
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Alıcı/Verici Sistemler

W ve D Band SiGe 
BiCMOS FMCW Radar

B06 Algılayıcı Sistemler

W ve D Band frekanslardaki 
RF bant aralığı geniş 
olduğundan dolayı, 
önerilen sistem düşük 
frekanslardaki örneklerine 
göre daha yüksek 
çözünürlükte mesafe 
ve hız tespitine sahip 
olabilecek böylelikle 
cisimleri ayırt edebilmesi 
de kolaylaşabilecektir.

X-Bant, Ku-Bant ve 
Ka-Bant Core-Chip (En 
Az 2 Olmak Üzere 4, 16 
Kanallı

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

X-Bant, Ku-Bant ve 
Ka-Bant Tile Array Aktif 
Antenlerde kullanılabilecek 
olan Çekirdek Tümdevre 
(Core Chip) teknolojisinin 
ana maksadı faz dizinli 
anten hüzmelerini 
yönlendirmektir. Önerilen 
Çekirdek Tümdevre SiGe 
BiCMOS, CMOS, GaAs 
veya GaN teknolojileri 
kullanılarak tasarlanabilir.

Yüksek Hızlı ADC / DAC

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Yüksek hızlı ADC’ler geniş 
bantlı kablolu ve kablosuz 
iletişim sistemlerinde, optik 
haberleşme sistemlerinde, 
radarlarda kullanılmaktadır. 
Özellikle 5G sistemlerinde 
yüksek hızlı (2-6 GSPS) 
ADC’lerin kullanımı mimari 
olarak da avantajlar 
sağlamakta ve birçok devre 
elemanının (mikser, filtreler, 
yükselteç) kullanımına 
gerek bırakmamaktadır.

Ayarlanabilir MMIC 
Mikrodalga Filtreler

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Ayarlanabilir MMIC 
mikrodalga filtreler çok 
hassas üretim teknolojisi, 
Küçük boyut, Farklı MMIC 
ürünlerle (Yükselteç, Mixer 
vb.) entegre edilebilirlik 
özellikleri nedeniyle tercih 
edilmektedirler.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Alıcı/Verici Sistemler

SOI Anahtar ve/veya 
Zayıflatıcı

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

SOI üretim teknolojisinin 
fiziksel avantajlarından 
dolayı piyasada var 
olan ve yapılabilecek en 
iyi kayıp&izolasyon’lu 
anahtar(Switch) 
yapıları SOI ile 
gerçeklenebilmektedir. 
CMOS tabanlı olduğu 
için maliyeti düşüktür. 60 
GHz’e kadar en iyi kayıp 
ve izolasyon metriğine 
sahip anahtarlar SOI 
teknolojisindedir. SOI 
teknolojisi ile 6 GHz’e 
kadar yüksek güçlü 
100W’a kadar anahtarlar 
yapılabilmektedir.

Yüksek Hızlı Bilgisayar 
Arayüzleri için Fiziksel 
Katman IP’lerinin 
Gerçeklenmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Seri arayüzler daha 
yüksek bant genişlikli veri 
aktarımını gerçeklemek 
için ilerleyen trend’dir. 
İşlemciler ile destek 
birimleri arasında, 
işlemciler ile bellekler 
arasında –özellikle yapay 
zeka ve derin öğrenme 
benzeri uygulamalarında- 
artan bellek erişimi 
ihtiyacını çözmek için 
gittikçe hızlanan seri ara 
yüzlere ihtiyaç vardır. 

V/UHF Almaç/
Göndermeç CMOS/
BiCMOS Silikon 
Teknoloji Tabanlı 
Tümdevre

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Hedeflenen teknoloji 
tek çip üstünde yüksek 
entegrasyonda, gerekli 
haberleşme isterlerini 
sağlayan, yerli ve milli, 
yüksek performanslı V/
UHF Almaç/Göndermeç 
tümdevresidir.

Güç Yükselteçleri Geniş Bant GaN MMIC 
PA

B04 Elektronik Harp 
ve Yönlendirilmiş Enerji 
Teknolojileri

GaN teknolojisi ile 
elektronik harp, radar ve 
haberleşme sistemlerinde 
kullanılmak üzere geniş 
operasyonel banda 
(2-6 GHz, 6-18 GHz, 
18-26.5 GHz) sahip, 
yüksek çıkış güçlü, 
yüksek güç verimliliğine 
sahip, aynı zamanda 
düşük faz gürültülü 
tümdevrelerin yapılması 
hedeflenmektedir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Güç Yükselteçleri

X-Bant GaN Yüksek 
Çıkış Güçlü Paketli PA 

B04 Elektronik Harp 
ve Yönlendirilmiş Enerji 
Teknolojileri

Hedeflenen teknoloji ile 
üretilecek ürün yüksek 
çıkış güçlü paketli bir 
üründür bu yüzden yüksek 
sistem entegrasyonuna 
sahiptir. Ayrıca yüksek 
verimlilik değerleri ve 
yüksek ısıl iletkenlik 
değerleri sayesinde yüksek 
güvenilirlik değerlerine 
sahiptir.

GaAs Yükselteç ve 
Entegrasyon

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojileri

Hedeflenen ürünler 
40-90 GHz bandını 
kapsamaktadır. Bu 
frekans bandına uygun 
üretim teknolojileri 
(CMOS, SiGe, GaN, InP 
ve GaAs) fiyat, olgunluk, 
RF performans açısından 
değerlendirildiğinde ne 
uygun teknoloji GaAs 
olarak öne çıkmaktadır.

Doğrusal GaN Güç 
Yükselteci 

B04 Elektronik Harp 
ve Yönlendirilmiş Enerji 
Teknolojileri

Doğrusallık özelliği 
kazandırılmış güç 
yükselteçler ile daha 
yüksek doğrusal güç 
ve verimlilik elde 
edilebilecektir. Geliştirilecek 
doğrusallaştırma 
tekniklerinin MMIC güç 
yükselteç ile tek bir yonga 
üzerine entegre edilmesi 
ile kompakt, maliyet etkin, 
yüksek performanslı 
güç yükselteçler elde 
edilebilecektir.

Yarı İletken 
Teknolojisi 
Geliştirilmesi

SiGe BiCMOS 
(Maksimum 130 nm 
SiGe BiCMOS, 90-
65 nm CMOS) (SOI 
CMOS ve Radyasyona 
Dayanıklı Ürünler Dahil) 
Üretim Evi 

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Radar ve EH sistemlerinde 
kullanılan RF tümdevrelerin 
ve sayısal devrelerin bir 
arada, tek bir çip üzerinde 
geliştirilmesi için önemli 
teknolojilerdir. 

THZ Teknoloji ve 
Uygulamaları

InP HEMT ve HBT 
Teknolojilerinin THz ve 
Optik Uygulamaları İçin 
Geliştirilmesi 

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Geniş bant gürültü 
figürü düşük yüksek hızlı 
100 Ghz ve üzerindeki 
frekanslarda CMOS ve 
SiGe teknolojilerine göre 
üstünlük sağlamaktadır.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

THZ Teknoloji ve 
Uygulamaları

MEMS Tabanlı THz Pasif 
Dizi Sensörler 

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Bariyer arkası cisimlerin/
nesnelerin/insanların 
pasif veya aktif olarak 
görüntülenerek tespit 
ve teşhis edilmesi 
sağlanacaktır.

Fotoiletim Tabanlı 
Terahertz Kaynak Ve 
Algılayıcılar

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Fotoiletim tabanlı 
teknolojilerin avantajı, 
mevcut entegre 
devre teknolojisi ile 
erişilemeyen 0.5 THz 
ve üzeri frekanslarda 
yüksek güç üretimi 
ve yüksek hassasiyetli 
algılama yapılabilmesini 
sağlamasıdır.

Fotonik Temelli, 
Geniş-Band Terahertz 
Bileşenler

A04 Fotonik/ Optik 
Malzeme ve Cihaz 
Teknolojileri

Hedeflenen teknoloji ile 
terahertz frekansları için 
kablosuz sinyal üretimi, 
kipleyiciler, faz dizili 
antenler gibi karmaşık 
yüksek frekans sistemleri 
için gerekli olan RF uç 
bileşenlerinin (RF front 
end) optik besleme 
ile yapılması mümkün 
olabilmektedir.

7.4.3 Değerlendirmeler

Dünyada birçok yeni nesil RF sistem uygulamalarında, orta düzeyde performans sağlayan 

düşük maliyetli silikon ve SiGe tümdevreler ile daha zorlu kullanım durumları için gereken güç 

ve gürültü figürü performansını sağlamak için GaAs cihazları ile desteklenebilen çözümler 

öne çıkmaktadır. Son 10 yılda öne çıkan önemli bir araştırma alanı da silikon yarı iletken 

taban üzerinde silikon, SiGe ve GaAs / GaN (III-V) yarı iletken temelli tümdevrelerin birleşimi 

ile oluşturulmaya çalışılan sistemlerdir. Yarı iletken teknolojilerin (Monolitik/Heterojen 

entegrasyon dahil) savunma sanayii uygulamalarındaki gelişimi, 5G ve ötesi haberleşme 

sistemleri için giderek önem kazanmaktadır. Çok geniş spektrum kullanılarak elde edilebilecek 

(Örneğin 5-60 GHz arası tek sistem veya 60-140 GHz birleşik frekans spektrumunun tek bir 

sistem ile karşılanabilmesi gibi) sistemlerin gelişimine de imkân sağlayacaktır.

Yarı iletken teknolojisi performans ve entegrasyon seviyeleri bakımından önemli avantajlar 

sağlamaktadır ancak bu avantajlar için gerekli kaynak miktarı yüksek olmaktadır. Gerekli 

yüksek yatırımın geri döndürülmesi, hem ihtiyaç miktarlarının az olmasından hem de bu 

alanda var olan pazarın büyük üreticiler tarafından elde tutulmasından dolayı zor olmaktadır. 

Bu durum ülkemizde yarı iletken teknolojisinin geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. 
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Üretim ve yarı iletken (Heterojen) entegrasyon tekniklerinin yanında, paketleme ve montaj 

teknikleri de modül performansı ve milimetre dalga frekanslarında üretilebilirlik üzerine kritik 

bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bileşen seçiminde ve entegrasyon yöntemlerinde bu hususların 

göz önünde bulundurulması zorunlu olduğu gibi, özellikle 60 GHz üstü frekanslarda sisteme 

özgün çözüm üretilmesi gerekebilmektedir.

RF/Milimetre dalga uygulamalarında kullanılan yarı iletken teknolojilerinin çoğu, savunma 

araştırma fonu kullanılarak geliştirildiği için, imalatçı ülkelerde uygulanan ihracat kontrolleri, 

ülkemiz gibi gelişmekte olan pazarların bazı teknolojilere erişimini sınırlamaktadır. Bu durum 

savunma sanayiimizin en önemli teknoloji erişimi zorlukları arasında yer almaktadır. Bu nedenle 

ülkemizde yarı-iletken üretim evlerinin geliştirilmesi (CMOS, SiGe BiCMOS, GaN, InP) önem arz 

etmektedir.

RF OTAĞ tümdevre OÇG çalışmasında, 500 GHz‘e kadar frekans bantlarında çalışan RF/

milimetre/THz dalga iletim sistemlerine uygulanabilir yarı iletken teknolojileri ele alınmıştır. 

Bu kapsamda, ilgili teknoloji alanları şunlardır: 

• Yaygın yarı iletken teknolojilerin şimdi ve gelecekteki yetenekleri

 ■ Silikon, öncelikle SiGe / BiCMOS ve CMOS (SOI dâhil)

 ■ III-V, öncelikle GaAs, GaN ve InP

• Yarı iletkenlerin kullanım durumu ve RF analog bileşenler için üretim ve sistem 

gereksinimleri

• RF sistem bileşen örnekleri 

 ■ Güç Yükselteçleri

 ■ Düşük Gürültülü Yükselteçler

 ■  Frekans üretimi ve dönüşüm 

 ■ Taban Band Bileşenleri

 □ ADC, DAC ve PLL

 ■  Paketleme ve montaj teknolojileri

 ■ Gelişmekte olan pazarlarda dünya çapında teknolojinin kullanılabilirliğini 

etkileyebilecek ithalat / ihracat kısıtlamaları

Bu çalışmada kapsam dışı tutulan kısımlar sinyal işleme ağırlıklı temel band uygulamaları ve 

bu uygulamalarda kullanılan donanımlardır (FPGA, DSP ve ASIC). Tablo 7.4’te RF yarı iletken 

teknolojileri ve uygulamaları yer almaktadır.
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Tablo 7.4   RF Yarı İletken Teknolojileri ve Uygulamaları12

Tablo 7.5   RF Yarı İletken Teknolojilerinin RF Sistem ve Alt Sistem Genel Karşılaştırmaları11

RF Teknolojisi RF sistem malzeme 
listesi (BOM)

RF entegrasyon 
seviyesi RF performansı

GaAs + - +++ (yüksek düzeyli QAM)

GaN 0 - +++ (Psat)

InP-p-HEMT - - +++ (NF)

SiGe ++ 
(üretim hacmine bağlı)

+ 0

SiGe BiCMOS ++ 
(üretim hacmine bağlı)

+++ ++

RF CMOS ++
 (üretim hacmine bağlı)

+++ +

FD-SOI ++ 
(üretim hacmine bağlı)

+++ ++

RF yarı iletken teknolojilerinin RF sistem ve alt sistem genel karşılaştırmaları Tablo 7.5’te yer 

almaktadır.

RF Teknoloji RF sistem 
malzeme listesi

RF entegrasyon 
seviyesi RF performansı RF uygulamaları

GaAs (PHEMT)
Çoklu ve tek çip 
RF çözümleri için 
yüksektir.

Logic 
entegrasyonu 
zordur.

Çok iyidir.
PA, LNA, RF 
Modülleri

GaN Gelişme 
aşamasındadır.

GaAs’la benzerdir.

GaAs’a göre 
potansiyel olarak 
daha iyi Psat 
değerine sahiptir. 
Ancak özellikle 
yüksek QAM 
uygulamalarında 
doğrusallık sorunları 
vardır. 

Günümüzde 
çoğunlukla 
milimetre dalga 
boyu dışındaki 
PA ve gelecekteki 
LNA’ler

InP-PHEMT GaAs’tan 
yüksektir.

Logic 
entegrasyonu 
ve karışık RF 
devrelerin 
yapılması zordur.

GaAs PHEMT’ten 
daha iyi RF 
performansına (ft ve 
fmax) sahiptir.

Ağırlıklı savunma 
uygulamaları 

SiGe

GaAs, GaN, InP 
and CMOS’tan 
(Hacme göre 
değişken) 
düşüktür.

Yüksek seviyede 
RF entegrasyonu 
mümkündür. 
ADC ile SOC 
entegrasyonu ve 
baz band işlemesi 
mümkün değildir.

Milimetre dalga 
boyu için optimize 
edilmiştir. Yüksek ft 
ve fmax değerlerine 
düşük faz gürültüsü 
ve BEOL ile 
düşük kayıplara 
ulaşabilmektedir.

Milimetre dalga 
boyu orta ve yüksek 
güç seviyesinde alıcı 
verici uygulamaları

12 Uwe Rüddenklau, mmWave Semiconductor Industry Technologies: Status and Evolution, ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute), First edition – July 2016



85

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

RF Teknoloji RF sistem 
malzeme listesi

RF entegrasyon 
seviyesi RF performansı RF uygulamaları

SiGe BiCMOS

GaAs, GaN, InP 
and CMOS’tan 
(hacme göre 
değişken) 
düşüktür. SOC’ten 
dolayı yüksek 
verime sahiptir.

Çok iyi 
entegrasyon 
yapılabilmektedir. 
Özellikle SPI PLL 
ADC VGA gibi 
logic devreler 
sayısal analog ve 
analog RF çevrimi 
çip üzerinde 
yapılmasıyla 
düşük güç 
gerektirmektedir.

Milimetre dalga 
boyu için optimize 
edilerek, yüksek ft 
ve fmax değerlerine, 
düşük faz gürültüsü 
ve BEOL ile 
düşük kayıplara 
ulaşabilmektedir.

Milimetre dalga 
boyu orta ve yüksek 
güç seviyesinde alıcı 
verici uygulamaları, 
ADC, VGA, PLL 

RFCMOS

Düşük maliyet, 
yüksek hacime 
sahiptir. RF ve 
milimetre dalga 
entegrasyonu 
düşük nod 
logic CMOS ile 
mümkündür. 
Ancak yüksek 
NRE maliyeti 
gerektirmektedir.

Sayısal 
yoğunluklu RF 
mimarilerinde 
düşük güç 
gereksinimine 
sahiptirler. (SOC 
entegrasonu RF 
ADC baseband 
memory 
ile birlikte 
mümkündür.)

Milimetre dalga 
bandında 
kullanılabilen 
transistörler 
mevcuttur. Kalın üst 
seviye metaller ile 
düşük kayıplı yüksek 
kalite faktörlü 
pasifler yapılabilir. 
Düşük proses 
nodu yüzünden 
breakdown voltajı 
SiGe BiCMOS a 
göre düşüktür. TX 
çıkış güçü milimetre 
dalga boyunda ve 
izolasyon seviyesi 
de düşüktür.

RF alıcı verici ve 
ADC VGA PLL 
entegrasyonu, 
maliyet etkin ve 
düşük performans 
gerektiren 
uygulamalar 

SiGe, tek bir monolitik yapıda CMOS ile entegre edilmesi ve yeni tip teknikler (Güç Birleştirme 

ve kırılma-gerilim çarpım teknikleri) kullanılması sayesinde, PA alanında III–V Grubu yarı 

iletkenlerin önüne geçmektedir. Buna ilave olarak, CMOS ve SiGe’nin III–V yarı iletkenlere kıyasla 

maliyet avantajları, PA teknolojisi seçim seçeneklerini etkileyen başka bir önemli faktördür.

RF yarı iletken teknolojileri uygulama alanlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bütün 

uygulama alanı ihtiyaçlarını karşılayan tek bir yarı iletken teknoloji bulunmamaktadır. Uygulama 

alanına özel olarak avantajlar sağlayan farklı yarı iletken teknolojisi bulunabilmektedir. Bu 

durum Tablo 7.6’da görülebilmektedir.
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Tablo 7.6   Teknoloji Alanları Olarak Belirlenen Yarı İletkenlerinin Üretim 
Teknolojilerinin Durumu ve Uygulamaları11

Uygunluk RF Analog Uygunluk Filtre Uygunluk AFE Uygunluk Sayısal

Ü
re

tim
 E

vi
 T

ek
no

lo
jis

i

Evet GaAs (PA, 
LNA,Mix,VCO..)

Evet GaAs

Evet SiGe Bipolar Evet SiGe 
Bipolar

Evet SiGe BiCMOS Evet SiGe 
BiCMOS

Evet SiGe 
BiCMOS

Evet SiGe 
BiCMOS

Evet CMOS ve FD 
SOI (WiGig 60 
GHz)

Evet FD-SOI Evet FD-SOI Evet CMOS ve 
FD-SOI

Evet GaN, PA sınırlı 
yaygınlık

Evet GaN

Evet InP LNA sınırlı 
sayıda

7.4.3.1 Alıcı/Verici Sistemler

Teknolojinin gelişmesiyle beraber radar sistemleri sadece askeri değil, sağlık, otomotiv 

gibi farklı birçok sivil uygulama alanlarında da kullanılmaktadır. Günümüzde yarı iletken 

teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak, sistemler daha küçük, daha hafif ve daha geniş 

bantlı radar sistemleri geliştirilebilmektedir.

Önceki nesil radar sistemlerinde anten yönü mekanik olarak değiştirildiğinden bu sistemlerin 

güvenilirlik, hız, fonksiyonellik gibi özellikleri sınırlı kalmaktaydı. Özellikle entegre devre 

(İntegrated circuit - IC) teknolojilerinin gelişmesiyle, yeni nesil sistemlerde dizi (array) 

temelli yapılar kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle, hüzme mekanik değil elektronik olarak 

taratılabilmektedir. Bu durum, sistemin kısa süre içerisinde daha yüksek veri işlemesine, 

dolayısıyla daha yüksek bir tarama-takip kabiliyetine ve fonksiyonelliğe sahiptir. Bunun 

yanında daha hafif, modüler ve güvenilir sistemler elde edilebilmektedir. Faz dizili sistemlerde 

hüzmenin taratılması için sistem, T/R modül adında çok sayıda dizi elemanı kullanılması 

gerekmektedir. Çok sayıda kullanılan T/R modüllerinin sistem içindeki sayılarının artmasıyla 

alıcı ve verici hatlarında sırasıyla daha yüksek sinyal-gürültü oranı (Signal-to-Noise Ratio 

- SNR) ve daha yüksek çıkış gücü elde edilebilmektedir. Dolayısıyla, T/R modüllerin küçük 

alanda, düşük maliyetle ve yüksek performansla yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda IC teknolojisindeki gelişmeler ve bu teknolojilerle gerçeklenecek T/R modüller hem 

sivil hem de askeri uygulamalarda istenilen sistem özelliklerine ulaşmak için kritik öneme 

sahiptir.

Hedeflenen uygulamanın isterlerine göre modülde kullanılacak teknolojiler ve T/R modül 

mimarileri çeşitlilik göstermektedir. T/R modüller için tercih edilebilecek mimariler ve içereceği 
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alt bloklar sistem hedeflerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu kapsamda hazırlanan konu 

önerisinde, radar sistemlerininde kullanılacak yeni nesil T/R modüllerin gerçeklenmesine 

yönelik çeşitli sistem ve alt blok çalışmaları anlatılmaktadır.

Faz Dizili Radarlarda kullanılan T/R modüllerinin temel olarak üç fonksiyonu bulunmaktadır: 

• Gönderilecek RF sinyali yükseltip yayın yapılacak güç seviyesine ulaştırmak

• Alınan RF sinyal için sistem gürültü faktörünü belirlemek

• Anten ışıma deseni biçimlendirmesi (Faz kaydırma & zayıflatma)

T/R modül içinde yer alan tipik RF elemanların temel fonksiyonları aşağıda yer almaktadır.

Verici;

• Faz Kaydırıcı (Phase Shifter): Anten ışıma desenini yönlendirmek için gerekli faz adımlarını 

sağlamak

• Zayıflatıcı (Attenuator): Anten ışıma desenindeki “sidelobe”’arı engellemek için 

“amplitude tapering” yapmak

• Sürücü Yükselteç (Driver Amplifier): RF sinyali, güç yükseltecin gerekli seviyeye 

çıkarabileceği giriş seviyesine çıkarmak

• Güç Yükselteç (Power Amplifier): RF sinyali yeterli güç seviyesine çıkarmak

• Sirkulatör (Circulator): Anten Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) seviyelerinden güç 

yükseltecin etkilenmesini engellemek

• Bağlaç (Coupler): Cihaz içi test veya kalibrasyon işlevini gerçekleştirmek

• Polarizasyon Anahtarı (Polarisation Switch ): Yatay veya dikey anten polarizasyonuna 

yönlendirmek

Alıcı;

• Sınırlayıcı (Limiter): Düşük gürültülü yükselteci gönderme sırasında antenden yansıyan 

yüksek güçlü işaretlere karşı koruma

• Düşük gürültülü yükselteç (LNA): Sistemin gürültü seviyesini belirlemek

• Bant geçiren filtre (Bandpass Filter): “Spurious” işaretleri bastırmak

7.4.3.2 Güç Yükselteçleri 

Güç yükselteçleri çıkış güç değeri ihtiyaç duyulan sistemin niteliklerine göre birkaç miliWatt’tan 

onlarca megaWatt’a kadar değişebilen, kablosuz haberleşme, EH, radar vb. sistemlerde 

göndermeç tarafında genelde sistem anteninin bitişiğinde yer alan yapılardır. Temel görevleri 

girişlerine gelen işaretin seviyesini artırmaktır. Güç yükselteçlerini diğer yükselteçlerden 

ayıran nokta ise tasarımın üzerine inşa edildiği aktif aygıtın lineer olmayan bölgesinde de 
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çalışmalarıdır. Bu durum, güç yükselteç tasarımlarında standart yükselteçlere göre farklı 

yaklaşımlar sergilenmesini gerektirmekte, dolayısıyla kendine has bir bilgi birikimi ihtiyacı 

doğurmaktadır. 

1960’lardan sonra silicon bipolar teknolojisinin geliştirilmesi ile güç yükselteçlerde transistörler 

kullanılmaya başlanmıştır. GaAs MESFET teknolojisi geliştirilmesi ile 1970’lerde düşük 

mikrodalga frekanslarda çalışmalar yapılmıştır. Bu teknoloji ile tüp teknolojisine göre çok daha 

düşük besleme voltajları kullanılabilir hale gelmiştir.

1980 sonlarında HEMT, pHEMT, HFET ve HBT yapılarındaki transistörler InP, SiC ve GaN 

teknolojileri ile beraber üretilmeye başlanmıştır. Vakum tüpler hala çok yüksek güç gerektiren 

uygulamalarda kullanılmaktadır ancak birçok uygulamada katıhal teknolojisindeki gelişmelerle 

beraber vakum tüplerin kullanımları azalmıştır. Katıhal teknolojisinin tüp teknolojilerine göre 

getirdiği birçok avantajlar yer almaktadır. Katıhal teknolojisinin entegrasyonu daha kolay, 

daha küçük, daha verimli ve daha güvenilirdir. Ancak bazı uygulamalarda çıkış gücü açısından 

katıhal teknolojisi vakum tüp teknolojisine göre geri kalabilmektedir.

Verimlilik ve çıkış gücü, güç yükselteçlerini LNA ve sürücü yükselteçlerden ayıran en önemli 

parametrelerdir. Çıkış gücü seviyeleri miliWatt mertebesinden gigaWatt seviyesine kadar 

değişebilir. Çalışma frekansı, uygulama ve teknoloji bu farkı yaratır. Katıhal teknolojisinde 

çıkış gücü, parmak sayısı X gate genişliği ile belirlenir. Yüksek frekanslarda gate uzunluğu 

dağıtık etkiden (Dalga boyuna yaklaşma, parazitikler vs.) dolayı yüksek tutulamaz. Parmak 

sayısı da birleştirme ve ısıl kayıplar nedeniyle sınırlı sayıda kullanılabilir. Bu nedenlerle, düşük 

frekanslarda 100mW çıkış gücü veren bir yükselteç, güç yükselteç olarak tanımlanamasa da 

yüksek frekanslarda (Örn. THz) bu güç seviyelerine ulaşabilen bir yükselteç, güç yükselteç 

olarak tanımlanabilir. 

Güç yükselteçler karıştırma, radar, görüntüleme ve kablosuz iletişim gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Birçok uygulama alanı olması güç yükselteçler üzerinde birçok farklı 

gereksinim doğurmaktadır. Çıkış gücü, çalışma frekansı, bant genişliği, verimlilik, doğrusallık, 

kazanç, büyüklük, ağırlık ve maliyet temel parametreleri oluşturmaktadır. Tüm bu isterlerin tek 

bir tasarımda sağlanması oldukça zorludur ve tasarımcılar parametreler arasında optimizasyon 

yapmak zorunda kalabilmektedir.
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Tablo 7.7   Yüksek Güçlü Güç Yükselteç Teknolojileri Genel Bakış13

TABLE I 
SPATIUM AMPLIFIER CAPABILITIES vs. ALTERNATIVE AMPLIFIER TECHNOLOGIES

Spatium SSPA TWTA

Combining 
efficiency

> 90%, independent of 
number of combined 

elements

75 to 90%, suffers 
diminishing returns as 
combining increases

100%

Bandwidth 
capability decade+ two octave        two octave        

Single point failure                   no no yes

Noise figüre                               8dB 8dB 35 dB

Harmonics at Psat               -20 dBc               -20 dBc          O to-6 dBc 

Platform 
commonality across 
frequency

replace MMICS
new devices, new 

package, new combiner 
structure

new design

Phase noise low low high

Supply voltage low (< 32 V) low (< 32 V)
high (> 1 kv) 

personnel hazard

Reliability > 100 kHrs > 100 kHrs < 10 kHrs

Thermal 3D cooling----minimal 
mutual heating

single plane cooling---
--center devices suffer 

mutual heating
3D cooling

Output noise power low low high

Load mismatch 
tolerance good good poor

Required warm-up none none 3 to 5 minutes

7.4.3.3 Yarı İletken Teknolojisi Geliştirilmesi 

Endüstride düşük hacimli yüksek hız/yüksek frekans gerektiren özel uygulamalarda III-V 

yarı iletkenleri tercih edilmektedir. SiGe teknolojisinin III-V örneklerine performans olarak 

yaklaşması gibi, RF-CMOS da SiGe teknolojisinin performansına yaklaşabilmektedir. Fakat 

CMOS’un SiGe ile kıyaslanabilir fT/fMAX seviyelerine erişebilmesi için yaklaşık 3 kat daha yüksek 

litografi çözünürlüğü, dolayısıyla daha yüksek maliyet gerektirmektedir.

SiGe BiCMOS 0.18 um teknolojisinde geliştirilen HBT (Heterojunction Bipolar Transistör)’lerin 

Ft ve Fmax değerleri yaklaşık 300 GHz’dir. Teknoloji, bu frekanslarda; 5G, mm dalga, otomotiv 

13 https://www.microwavejournal.com/articles/6838-spatial-combining-technology-revolutionizing-the-microwave-power-amplifier
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radarı, 10/100/400 Gigabit data iletişimi ve IoT çözümleri konularında en efektif çözümleri 

sunmaktadır. Özellikle yüksek frekans HBT’ler ile düşük güçlü olarak çalışan CMOS’ları tek 

bir alttaş üzerinde gerçekleme yeteneği, SiGe BiCMOS teknolojisini çok esnek kılmaktadır. 

Günümüzde oldukça popülerleşen özellikle 5G ve mm-dalga dalga boylarında sıklıkla tercih 

edilen bir teknoloji olmaktadır.

Ülkemizin öncelikle kazanması gereken RF tümdevre yarı iletken teknolojisi olarak SiGe 

BiCMOS teknolojisi gelmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK YİTAL’de 250 nm SiGe BiCMOS 

teknolojisi geliştirilmekte olup ileriye dönük olarak SiGe BiCMOS (Maksimum 130 nm SiGe 

BiCMOS, 90-65 nm CMOS) (SOI CMOS ve radyasyona dayanıklı ürünler dahil) teknolojisinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle üretim evi alt konusu değerlendirmeye alınmıştır.

Dünyadaki başlıca CMOS üretim evleri 0.35, 0.25, 0.18, 0.13 µm ve 90 nm nodlarında üretim 

yapmaktadır. 0.25 µm dan itibaren genelde 200-300 GHz aralığında Ft/Fmax performansı sunan 

HBT transistörler içermektedir. Bu teknolojiler 5-7 farklı metal seviyesi ile CMOS’la yüksek 

entegrasyon sağlamaktadır. Örneğin Tower Jazz yurt dışı firmasında, 60 GHz de 256 elementli 

wafer boyutunda faz dizili transmiter çalışmaları yapılmaktadır.  

Diğer bir örnek olarak devlet destekli (Almanya) kurum olan IHP-Microelectronics verilebilir. 

130 nm SiGe teknolojisinde fT / fmax= 250/340 GHz değeri ve geliştirilme aşamasında olan 

130 nm SiGe (2. Jenerasyon) teknolojisinde fT/fmax = 300/500 GHz değerleri yakalanmıştır. 

Bu kurumun en önemli araştırma çıktısı olarak fT/fmax = 505/720 GHz’lik HBT transistörü 

gösterilebilir.

7.4.3.4 THz Teknolojisi ve Uygulamaları

Elektromanyetik spektrumun THz bandı 0.1-10 THz arası olarak tanımlanmaktadır. Yapılan 

Ar-Ge çalışmalarında bu bandın çeşitli spektrum aralıklarının farklı uygulamalar için çok 

avantajlı çözümler sunduğu gösterilmiştir. Bu bant aralığında 0.3-3 THz arası olan bölgeye 

THz boşluğu denilmektedir. Bu boşlukta çok zengin uygulama potansiyeli olmasına karşın 

gerek kaynak gerekse dedektör teknolojileri birçok yönden yetersiz kalmaktadır. Bu durumda 

birçok endüstriyel, askeri ve sivil ihtiyaç cevapsız kalmaktadır. Ülkemizde de THz konusunda 

üniversitelerde önemli bilgi birikimi sahibi olunmasına karşın, sanayiideki araştırma ve ürün 

geliştirme çalışmalarının henüz başlangıç seviyesinde olduğu görülmektedir. Şekil 7.11’de 

ülkemizde savunma alanında THz uygulamaların önem teşkil edeceği alanlar gösterilmiştir.
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Şekil 7.11    Ülkemizde Savunma Alanında THz Uygulamaların Önem Teşkil Edeceği Alanlar14

14 https://mems.metu.edu.tr/tr

7.4.4 Öneriler

Tümdevre Teknolojileri OÇG’nin, öncelikle ülkemizin RF teknoloji kazanımlarını önceliklendirmek 

ve bunları niteliklendirmek için önerileri şu şekildedir: 

1. Tümleşik Devre ve Yarı iletken Teknolojileri Araştırma Kurumu (Kurumun; devlet 

himayesinde, yarı iletken kullanıcı/geliştirici şirketlerin, üniversitelerin, araştırma 

kurumlarının, diğer kamu kurumlarının paydaş olduğu ve tümdevre teknolojileri 

konusunda gerek bilimsel gerekse profesyonel saygınlık kazanmış, kariyer sahiplerinden 

oluşan bir ekip tarafından yönetilmesi uygun olacaktır.) 

a. Kar amacı gütmeyen, Türkiye’deki yarı iletken ekosistemi oluşmasına (Üretim evleri 

dahil) yardımcı olup üretim evlerine destek olabilecek bir kurum

b. Temel İşlevlerinden bazıları:

 ■ RF teknolojilerine yönelik üretim evi/foundary oluşum süreçlerini koordine etmek, 

hedefleri belirlenmek ve takip etmek

 ■ Tümdevre paketleme (Özellikle yüksek frekans/güç uygulamalarına yönelik) 

üretim evi/foundary oluşum süreçlerini koordine etmek, hedefleri belirlemek ve 

takip etmek 
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 ■ Yarı iletken teknolojileri için ülkenin yol haritasını belirlemek

 ■ Ülkemizde, yarı iletken tümdevre ekosisteminin oluşumu ve sürdürülebilirliğinin 

koordinasyon ve yönetiminden sorumlu olmak

 ■ Üniversiteleri ve araştırma kurumlarını belirlenen yol haritası temelinde araştırma 

projeleriyle desteklemek

 ■ Ülkemizin kamu (ve/veya özel) destekli yarı iletken alanındaki altyapıların 

koordinasyonunu sağlamak, kaynakların verimli kullanımını, yatırımların ve 

projelendirmelerin koordinasyonunu ve verimliliğini sağlamak

 ■ Yarı iletken teknolojisi temelinde belirlenen yol haritasıyla uyumlu insan gücünü 

yetiştirmek

 ■ Üyeler arasında geniş bir ağ oluşturup ulusal ve uluslararası projeler için iş birliği 

yaratmak

 ■ Dünyadaki gelişmeleri takip ederek dünyada öne geçirecek araştırma ve geliştirme 

konularını belirlemek ve desteklemek

 ■ Ülkedeki ve dünyadaki üretim evleriyle entegre şekilde çalışıp Türkiye’deki 

kullanıcıları Multi Project Wafer (MPW) programlarıyla buluşturmak ve Türkiye’deki 

üretim evleriyle arayüz olmak

 ■ Şirketlerin (Savunma Sanayii) Üniversitelerin ve araştırma kurumlarının 

tasarladıkları çipleri paketlemeleri ve ölçmeleri için arayüz olmak

 ■ Şirketlerin, üniversitelere ve araştırma kurumlarına tasarım konularında yazılım 

desteği sağlamak

 ■ Ülkede geliştirilen IP’leri tek noktada toplayıp güvenliğini sağlayıp tasarımların 

tekrar kullanımını arttırmak

 ■ Patent ve faydalı model geliştirilmesi konusunda araştırmacılara destek olmak

 ■ Girişim firmalarını destekleyip yarı iletken ekosisteminde yüksek katma değerli 

firmaların oluşmasını sağlamak

 ■ Ülkedeki elektronik ve teknoloji şirketlerinin tümleşik devre ve yarı iletken teknoloji 

ihtiyaçları konusunda desteklemek ve yönlendirmek

Özellikle yarı iletken teknoloji alanlarında dünyada bugün söz sahibi olan ülkelerin tamamında, 

benzer modeller bulunmaktadır. Bu modele bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

 ■ SRC Amerika’da yarı iletken üretim evlerinin öncülüğünde kurulmuş yarı iletken 

teknolojileri geliştirilmesinde yol haritası çıkarıp üniversitelere ve araştırma 

kurumlarına destek verip insan gücü yetişmesini sağlayan bir kurumdur. 

 ■ CMC Kanada’da üniversite araştırma kurumu ve endüstriye yazılım, çip üretimi ve 

ölçümü konularında hizmet veren kar etmeyen bir kuruluştur. 

 ■ CMP ve Europractice Avrupa da örnekler olarak öne çıkmaktadır.
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2. SiGe BiCMOS Üretim Evi: Bu teknolojinin kapsamında RF CMOS, SOI CMOS teknolojileri de 

yer almaktadır. CMOS teknolojisinin ft/fmax değerleri en az 300 GHz olmalıdır, RFCMOS 

teknolojisinde yüksek voltaj ve güç opsiyonları yer almalı ve 130 nm CMOS veya 130 

nm SiGe BiCMOS teknolojilerini içermelidir. Bu teknoloji ayrıca, Radiation Hard ve Cryo 

sıcaklık transistor modellerini içermelidir.

3. GaN Üretim Evi: Low Noise (0.6 dB) ve High Power Modülleri (5W/mm), DC - 40GHz 

frekans aralığında, (0.25 – 0.15 micron gibi, gate length) 

4. InP Üretim Evi: InP icin ft/Fmax degerleri 350 GHz (en düşük)

5. 3 ve 4 no.lu öneriye alternatif olarak, kapsamlı değerlendirilebilecek bir III-V grubu 

foundary/üretim evi, hem GaN hem de InP yarı iletken temelli MMIC üretim hizmeti 

verebilecektir.

 ■ Özellikle frekans, güç ve entegrasyon yoğunluğu arttıkça, düşük kayıp ve ısı yalıtımlı 

paketleme teknolojisi ve kazanımı öne çıkmaktadır. Heterojen teknolojilerin 

entegrasyonunu sağlayabilecek şekilde bir paketleme ya da mikroelektronik 

üretim evi kazanımı ülkemiz için önceliklendirilmelidir. 

 ■ Yukarıda önerilen üretim evlerinin geliştirilebilmesi için güçlü bir bilimsel/

teknolojik araştırma ve dünya ile rekabet edebilecek bilimsellik seviyesinde 

araştırma yapabilecek insan kaynağı planlaması çok önemlidir. 

 ■ Sürdürülebilir rekabetçi bir yatırım olmalıdır. 

 ■  Yukarıda önerilen üretim evi oluşumlarının devlet himayesinde, yarı iletken 

kullanıcı/geliştirici şirketlerin, üniversitelerin, araştırma kurumlarının, diğer kamu 

kurumlarının paydaş olduğu ve RF tümdevre teknolojileri konusunda gerek 

bilimsel gerekse profesyonel saygınlık kazanmış, kariyer sahiplerinden oluşan bir 

ekip tarafından yönetilmesi uygun olacaktır.

7.4.5 Sonuç

Ülkemizde yurt dışı üretim teknolojilerine erişerek geliştirilen tümdevre tasarım yetenekleri 

üst seviyededir. Ülkemizdeki üretim teknolojilerine bakıldığında SSB tarafından yürütülen Ar-

Ge Projeleri ile Monolitic Microwave Integrated Circuit (MMIC) geliştirilmektedir. ASELSAN ve 

AB-MikroNano iştiraki ile GaN transistör üretimi yapılmaktadır. SiGe/CMOS tabanlı teknolojinin 

kazanılmasına yönelik TÜBİTAK YİTAL’de önemli faaliyetler yürütülmektedir. SSB kaynağıyla 

yürütülen SiGe Kütüphane Projesi’nde, YİTAL 0.25 µm SiGe BiCMOS teknolojisini geliştirilirken, 

MKR-IC firması da teknolojinin tasarımcı arayüzü olarak Proses Tasarım Kiti geliştirmekte ve RF 

tümdevre blokları tasarımını yapmaktadır. Belirtilen teknolojiler belli ölçeklerde ve kapasitede 
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hizmet verebilmektedir. Ülkemizin daha büyük çapta hizmet verebilecek seri üretime hazır 

aşağıda belirtilen teknolojileri geliştirmesi ve ekosistem oluşturarak dışa bağımlılığı azaltması 

önemlidir.

• Bunlardan ilki yüksek performanslı SiGe BiCMOS teknolojisidir. Düşük güç gereksinimi 

olan mobil ve IoT uygulamalarında, batarya ile çalışan uygulamalarda, otomotiv ve dron 

benzeri uygulamalarda yüksek entegrasyon sağlayan bu teknoloji ile milimetredalga 

boyundaki gelecek teknolojilere erişim olanağımız olacaktır. Bu kapsamda, CMOS 

teknolojisinin ft/fmax değerleri en az 300GHz olmalı, RFCMOS teknolojisinde yüksek 

voltaj ve güç opsiyonları olmalıdır. 130 nm CMOS (veya daha düşük düğüm) veya 130 nm 

SiGe BiCMOS teknolojilerini içermelidir. 

• III-V teknolojilerinde ülkemizde var olan GaN altyapısının ülkemizin tüm ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde geliştirilmesi ve InP altyapısının oluşturulması önemlidir.

• Üretim evlerinden çıkacak çiplerin paketlenmesini sağlayacak ve yurt dışına satış 

yapılabilecek ileri düzey paketleme teknolojisi kazanımı önemlidir.

• Bu üretim evlerinin ve ekosisteminin devlet himayesinde tek elden yönetilmesi önemlidir. 

7.5 RF MALZEME TEKNOLOJİLERİ

7.5.1 Genel Bilgi

RF teknolojileri kapsamında yer alan sistem ve alt sistemler, malzeme seviyesine kadar alt 

parçalarına ayrıldığında her bir sistem ve/veya alt sistemi oluşturan malzemeler ve bu 

malzemelerin üretimleri ile ilgili ihtiyaçların ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bu malzemeler incelendiğinde kullanılan malzemelerin  çok farklı  olduğu ve çok farklı 

teknolojiler içerdiği görülmektedir. RF malzemelerin genel olarak ısı iletimi, termal genleşmesi, 

elektriksel yalıtımı, RF geçirgenliği, mekanik mukavemeti vb. özelliklerinin öne çıktığı 

görülmektedir. RF Yol Haritası RF Malzeme Teknolojileri OÇG kapsamında yapılan çalışmalar 

sonucunda birçok farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahip malzemelerin aşağıda sunulan 

teknoloji ana başlıkları altında toplanmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

7.5.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda 8 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.8’de 

listelenmiştir.
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Tablo 7.8    Konu Önerileri ve Alt Başlıklar

Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Dielektrik Malzeme 
Teknolojileri

Dielektrik Toz Üretimi

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

A03 Elektronik Malzeme 
Teknolojisi 
Mikrodalga dielektrik 
seramik tozlarının üretimi 
için toz metalurjisi ve 
katıhal sentez yöntemleri 
kullanılmaktadır. 
Dielektrik seramikler 
farklı dielektrik sabiti ve 
kayıp tanjantına sahip 
oksit seramik tozlarının 
belirli stokiyometrik 
oranlarda karıştırılması ile 
sentezlenebilmektedir.

Dielektrik Komponent 
Üretimi

Dielektrik komponent 
üretimi için dielektrik 
tozların şekillendirilmesi, 
sinterlenmesi ve işlenerek 
nihai geometrisine 
getirilmesi gerekmektedir. 
Tozların bir kalıp 
içerisine doldurulup 
pres yardımıyla (Tek 
eksenli pres ya da soğuk 
izostatik pres) sıkıştırılarak 
şekillendirilmesi ile 
seramiğin istenilen ön 
boyutlara getirilmesi 
mümkün olmaktadır. 

Dielektrik Tek Kristal 
Üretimi

Dielektrik tek kristal 
üretimi ile tek kristal 
büyütme teknolojilerinin 
geliştirilmesi, büyütülen 
kristallerin kullanılacak 
uygulama alanına göre 
taşlama ekipmanları ile 
taşlanarak nihai ürün 
formuna getirilmesi 
gerekmektedir.

2B Malzemelerde Yüzey 
İşlemleriyle Yapay 
Atom Üretimi ve Yeni 
Nesil Telekomünikasyon 
Malzemeleri

Yüzey işlemleriyle 2B 
malzemelerde oluşturulan 
nano yapılarda (Yapay 
atom) halihazırda kullanılan 
malzemelerden daha 
üstün elektromanyetik 
performanslar elde 
etmek mümkün 
olmaktadır. Bu yapıların 
telekomünikasyon alanında 
kullanım potansiyeli 
değerlendirilmelidir.  
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Manyetik Malzeme 
Teknolojileri

Kalıcı Mıknatıslar

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Kalıcı mıknatıslar elektrik 
motorları, jeneratörler, 
manyetik ayırıcılar, rüzgar 
türbinleri, bilgisayar, 
manyetik rezonans 
görüntüleme cihazları gibi 
modern teknolojinin birçok 
alanında kullanılmaktadır. 
Kalıcı mıknatıslar büyük 
doyum mıknatıslanması, 
kalıcı (artık) mıknatıslanma, 
zorlayıcı alan ve maksimum 
enerji çarpanı değerine 
sahip malzemelerdir. 

Ferrit Malzeme (MnZn, 
NiZn, vb.) Geliştirme

Ni ve Mn tabanlı 
yumuşak ferritler yüksek 
frekanslı indüktörler, 
transformatörler, 
motorlar ve çeşitli 
mikrodalga bileşenlerinde 
kullanılmaktadır.

YİG Malzeme/Tek 
Kristal YİG Küre Üretimi

Mikrodalga uygulamaların 
çeşitli alanlarında 
(Sirkülatör, izolatör, 
polarizasyon anahtarı, faz 
kaydırıcı vb.) kullanılan 
YİG (Ytrium Iron Garnet) 
oksit seramik malzemeler 
konvansiyonel üretim 
tekniği ile üretilmektedir.

Yeni Nesil Döner Anten 
Motorların Statörler 
Malzemelerinin 
Üretilmesi

Çalışmaların en temel 
unsurlarında biri DBAM 
şeritlerin üretimidir. 
Bu nedenle, üretilecek 
ürüne (Stator, rotor ya da 
nüve) özgü demir bazlı 
amorf malzeme üretimi 
için Ar-Ge çalışmaları da 
gerçekleştirilecektir.

Manyetik İnce Film 
Malzemeler Üretimi

Termoelektrik etki 
prensibine dayanarak 
tasarlanan Termoelektrik 
Soğutucu (TES) ve 
Termoelektrik Jeneratörler 
(TEJ) ile elektrik ve 
ısı enerjisinin birbirine 
doğrudan dönüşümü 
sağlanabilmektedir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Alttaş Üretimi

Seramik Alttaş Üretimi

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Karbür, nitrür, borür, silisit, 
oksit tabanlı malzemelerin 
üretimi seramik alttaş 
üretim teknolojilerini 
kapsamaktadır.

Organik Alttaş Üretimi

Organik alttaşlar, seramik 
alttaşlara göre daha esnek 
yapıya sahiptir.Boyutsal 
kontrolü mümkündür.
Elektriksel performansları 
iyidir.İnce ve hafiftirler. 
Öne çıkan bu özellikleri 
sayesinde bu alttaşların 
üretimi önemli ve kritiktir.

SiC Alttaş Üretimi

SiC, alttaş olarak 
kullanıldığında sahip 
olduğu yüksek ısıl iletkenlik 
ile GaN içinde oluşan 
ısının hızlı bir şekilde 
atılarak kanal sıcaklıklarının 
düşürülmesi açısından 
önem arz etmektedir.

Si Alttaş Üretimi

Anten, radar ve bunlara 
yönelik entegre devreler 
(çip) için Si alttaş üretim 
teknolojisinin kazanılması 
gerekmektedir. Silisyumun 
bu tip elektronik devrelerde 
kullanılmasının sebebi 
yarı iletken özelliğinden 
kaynaklanmaktadır.

RF Soğurucu 
Malzeme 
Teknolojileri

Radar Soğurucu Boya

A02İz ile illişkili 
Malzemeler

Radar soğurucu boyalar 
özellikle elektronik 
harp sistemlerinin ve 
platformların (Füzeler, füze 
rampaları, insansız hava 
araçları, sabit/döner kanatlı 
hava araçları, gemiler, kara 
araçları, taşınmazlar) radar 
kesit alanını azaltmak için 
kullanılmaktadır.

Radar Soğurucu 
Elastomer

Radar soğurucu 
elastomerler, antenlerin 
platformlara entegrasyonu 
sırasında bozulan açık 
alan (Free space) ışınım 
örüntülerinin iyileştirilmesi, 
sahte hedef ve 
yansımaların yok edilmesi, 
mikrodalga devrelerde 
kavite rezonanslarının 
sönümlenmesi, yüzey 
dalgalarının soğurulması 
ve silah sistemlerinin 
ve platformların RKA 
değerlerinin azaltılmasında 
kullanılır.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

RF Soğurucu 
Malzeme 
Teknolojileri

Yapısal Radar Soğurucu 
Kompozit

A02İz ile illişkili 
Malzemeler

Geniş bantta yüksek 
soğurma kabiliyetine sahip 
bu malzemeler İHA/SİHA 
larda kullanılmaktadır

RF Kalkanlama Özellikli 
Polimer Sentezi

RF kalkanlama özelliğine 
sahip polimerik malzemeler 
düşük soğurma 
kapasitelerine sahiptir.

Meta Malzemeler

Meta-malzeme, doğal 
malzemelerde görülmeyen 
elektromanyetik özelliklere 
sahip olacak şekilde 
tasarlanmış yapay 
malzemelerdir. Bu tür 
tasarlanan malzemeler 
etkileşime girdikleri 
elektromanyetik dalganın 
dalga boyundan daha 
küçük mikro-yapılardan 
oluşmaktadır. Bu nedenle 
meta-malzemenin 
elektromanyetik 
özellikleri bu gibi mikro-
yapılar tarafından 
belirlenebilmektedir ve 
meta-malzemeler daha 
önce doğal malzemelerde 
görülmeyen ya da doğal 
malzemeler kullanılarak 
elde edilemeyen 
elektromanyetik özelliklere 
sahip olabilmektedir.

Radom Malzeme 
Teknolojileri

RF Geçirgen Organik 
Tabanlı/Kompozit 
Radom Üretimi

B06 Algılayıcı Sistemler

Süpersonik hız 
gerektirmeyen platform 
uygulamaları için özel 
RF isterleri karşılayacak 
termoset radom yapıları 
kullanılmaktadır.

RF geçirgen seramik 
tabanlı Radom Üretimi

Seramik radom, 
süpersonik/hipersonik 
füze ve hava araçlarındaki 
radar, arayıcı başlık 
yapısını koruyan kritik 
bir birleşendir. organik/
inorganik bazlı polimer  
radom malzemelerine 
kıyasla seramik, artan 
uçuş hızları sonucu oluşan 
yüksek sıcaklık, mekanik 
yük ve çevresel faktörlere 
karşı yüksek dirençlidir.
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Radom Malzeme 
Teknolojileri

FYS (Frekans Seçici 
Yüzey) Entegre Radom

B06 Algılayıcı Sistemler

Frekans Seçici Yüzeyler 
(FSY) sadece tasarlanan 
frekansta geçirgen özelliğe 
sahip filtre davranışı 
gösteren radomlardır.

Optik ve Dual (Optik ve 
RF) Radom

Hem RF (radar), hem 
de IR (optik) geçirgen 
malzemeler kullanılarak 
yapılan seramik 
radomlar, hibrit olarak 
adlandırılmaktadır. RF+IR 
ve lazer geçirgen, orta 
dalga IR ve milimetre dalga 
boyunda çalışan multi-
mode arayıcı başlıklar, dual 
fonksiyonaliteyi daha da 
ileriye taşıyacak çalışmalar 
olarak geliştirilmektedir.

Isıl Yönetim Malzeme 
Teknolojileri

RF Modüllerde 
Atık Isının Enerjiye 
Dönüşümünde 
Kullanılacak 
Termoelektrik İnce 
Filmler ve Termoelektrik 
Malzemeler

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Radar ve Elektronik Harp 
Sistemlerinde kullanılan RF 
modüllerde ortaya ısının 
sistemden atılması için 
mevcut olarak kullanılan 
aktif soğutucular sistemde 
ekstra güç harcamaktadır. 
Termoelektrik malzemeler 
ile RF modüller üzerinde 
ortaya çıkan ısının elektrik 
enerjisi üretiminde 
kullanılması ile hem 
elektronik modüllerin 
soğutulması hem de elde 
edilen elektrik enerjisinin 
sistem içindeki bazı 
elektronik birimlerin geri 
beslemesinde kullanılması 
sağlanabilecektir.

Entegre Devreler 
İçin Karbon 
Tabanlı Soğutma 
Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi

Mikro-elektronik 
sistemlerde, ısı taşıyıcı 
ve ısıl arayüz malzeme 
teknolojilerinin kullanımıyla, 
ısıl problemler nedeniyle 
elektronik devrelerde yer 
alan aygıtların performans 
problemlerinin azaltılması/
ortadan kaldırılması 
mümkün olmaktadır.
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Isıl Yönetim Malzeme 
Teknolojileri

Su-Etilen Glikol 
Alternatifi ısı iletim 
malzemesi

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

RF yapıların en büyük 
sorunlarından biri oluşan 
ısının uygun ve performansı 
yüksek bir altyapı ile 
uzaklaştırılmasıdır. Askeri 
sistemlerde sıvı soğutma 
sistemi olarak genelde 
etilen glikol-su karışımı 
kullanılmaktadır. Kullanılan 
sıvının ısı transfer katsayısı 
soğutma sisteminin 
performansını doğrudan 
etkilemektedir. Bu nedenle, 
kullanılan etilen glikol-
su karışımına alternatif 
olacak ısı transfer sıvılarının 
geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Antenlerde Oluşan 
Isının Atılmasına 
Yönelik Metal Köpük 
Geliştirilmesi

Isıl davranışları, enerji 
soğurma yetenekleri, düşük 
yoğunlukları, yüksek kesme 
ve kırılma mukavemetleri 
ve düşük ağırlıklarından 
dolayı metal köpükler 
tercih edilmektedir.

Devre Paketleme 
Teknolojileri

LTCC’de Kullanılan 
Hammaddelerin 
Yerlileştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Seramik tabanlı paketlerde 
iki farklı teknoloji sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu 
teknolojilerden ilki HTCC 
tabanlı paket yapılarıdır. 
HTCC paket yapılarında 
paket oluşturma sürecinde 
kullanılan fırınlama işlemi 
1000 derece üzerinde 
gerçekleştirilmektedir. 
Bu nedenle bu paket 
yapılarında bulunan devre 
iletkenleri 1000 derece 
üzerine dayanabilecek 
materyallerden 
seçilmektedir.

Mikrodalga 
Tümdevrelerin Organik/
Seramik Tabanlı 
Paketlenmesine 
Yönelik Teknolojilerin 
Geliştirilmesi

Taban malzeme 
teknolojileri ilerledikçe 
PCB yapılarının RF ve 
mikrodalga devreler 
içinde kullanılması olanaklı 
hale gelmiştir. Bu sayede 
çok katmanlı PCB RF/
mikrodalga paketler 
yapılabilmektedir. Özellikle 
PCB teknolojisinde 
maliyetlerin mekanik 
kutu ve seramik tabanlı 
modüllere göre oldukça 
düşük olması, PCB 
teknolojisinin sivil 
uygulamalarda tercih 
edilmesini sağlamaktadır.
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Devre Paketleme 
Teknolojileri

RF Devreleri Blok 
Haline Getirdikten 
Sonra Yaşanan 
Elektromanyetik Girişim 
Ve Elektromanyetik 
Uyumluluk Kaynaklı 
Problemlerin Önlenmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

EMI/RFI yalıtım 
malzemelerinin ve 
Elastomer Emici Soğurucu 
Malzemelerinin yerli 
imkânlarla geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Malzeme İmalat 
Teknolojileri

Eklemeli İmalat 
Yöntemleri ile 
Mikrodalga Ürünlerin 
Geliştirilmesi

A01 Yapısal ve Akıllı 
Malzemeler ve Yapısal 
Mekanik

Eklemeli imalat yöntemleri 
ile konvansiyonel 
yöntemlerle üretimi 
mümkün olmayan iç 
detaylara sahip parçaların 
üretimi yapılabilmektedir. 
Gelişen üretim teknikleri 
ile plastik ve metal 
ham malzemeden 
gerçekleştirilen üretimler, 
çeşitli ardıl işlemlere tabi 
tutularak malzemelerin 
yapısal ve fiziksel özellikleri 
farklı uygulama alanları 
için üretim sonrası 
iyileştirilebilmektedir. 
Bu kapsamda mevcut 
yöntemlerle üretimi 
mümkün olmayan 
mikrodalga ürünlerin 
eklemeli imalat 
yöntemleri ile üretiminin 
gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Bombeli Yüzeylere Film 
Kaplamalar

Uçak kokpit camları gibi 
bombeli yüzeylere farklı 
optik ve elektromanyetik 
özellikler kazandırılması için 
film kaplanabilmektedir.

Electroforming 
Yöntemi ile Algılayıcı 
Mekaniklerinin Üretimi

Electroforming yöntemi 
ile Soğuk Kalkan üretimi 
ve geliştirmesi süreci fizik, 
kimya, makine, malzeme 
gibi farklı mühendislik 
disiplinlerinin bir arada 
çalışarak geliştirme 
faaliyetlerini yürüttüğü bir 
çalışma alanıdır.

2 Boyutlu Yüzeyler 
Üzerinde Micro/
Nano Boyutlarında 
Şekillendirme Ve İsteğe 
Bağlı Tasarım Üzerine 
Aygıt Üretimi

 2 Boyutlu malzemeler 
üzerinde kurulan mikro/
nano-yapılarla, alışılagelmiş 
malzemelerden daha 
üstün elektriksel ve 
elektromanyetik özellikler 
elde etmek mümkün 
olmaktadır. Bu özellikler 
kullanılarak aygıt 
tasarımlarının yapılması 
hedeflenmektedir.
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Malzeme İmalat 
Teknolojileri

Tungsten Toz Üretimi

A01 Yapısal ve Akıllı 
Malzemeler ve Yapısal 
Mekanik

Vakum tüplerin en önemli 
bileşeni olan katotların 
üretiminde kullanılmaktadır.

Mikro-Kanallı Isı 
Transfer Eşanjörlerinin 
Geliştirilmesi

Soğutma sistemlerinin 
özellikle sıvı soğutma 
sistemlerinin 
performanslarının 
arttırılmasına ve 
boyut ve ağırlıklarının 
düşürülmesine yönelik 
bir teknolojide mikro 
kanallı ısı değiştiricilerin 
tasarlanmasına yönelik 
çalışmalardır.

Grafen ve 2B Malzeme 
(MoS2, WS2, WSe2, 
MoTe2, Cd3As2 vb.) 
Uygulamaları

Grafen, üstün fiziksel, 
kimyasal ve mekanik 
özellikleriyle hemen 
tüm alanlarda fırsatlar 
tanıyan bir malzemedir. 
Bilinen en ince malzeme 
olmasının yanında, güçlü 
karbon bağları, grafeni 
bilinen en güçlü malzeme 
de yapmaktadır. Grafen, 
çelikten yaklaşık 100-
300 kat daha güçlü olup, 
ısıyı iyi ilettiği düşünülen 
diğer bir karbon allotropu 
olan elmastan daha iyi 
bir ısı iletkenidir. Ayrıca 
bir metrekaresi sadece 
0,77 miligram ağırlığında 
olan grafen, kolayca 
esneyebilmekte ve  üstün 
yapışma özelliği sayesinde 
değişik formlardaki birçok 
malzemenin yüzeyine 
kolayca kaplanabilmektedir.

Grafen Tabanlı 
Anahtarlama Sistemleri 
İçin Faraday Kafesi 
Tasarımı

Grafen tabanlı elektronik 
sistemlerin çalışma frekans 
aralıkları daha geniş olduğu 
için, gürültü önleyici 
Faraday kafeslerinin özel 
tasarıma sahip olması 
gerekmektedir.
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Malzeme İmalat 
Teknolojileri

Yoğun Metal 
(Tungusten, Tantal, vb) 
İşleme Teknolojileri

A01 Yapısal ve Akıllı 
Malzemeler ve Yapısal 
Mekanik

RF özelliğe sahip 
malzemelerin istenilen 
toleranslarda hassas 
işlenmesi RF yapıların 
oluşturulması için en 
önemli konulardan birisidir. 
Özellikle Tungusten (W) , 
Molibden (Mo), Tantal (Ta), 
vb gibi yoğunluğu yüksek 
ve sert malzemelerin 
istenilen hassasiyetlerde 
işlenmesine, bu işleme 
teknolojilerine yönelik 
altyapının oluşturulmasına 
ve insan gücünün 
yetiştirilmesine  ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Mikro-Nano İmalat 
Yöntemleri

İmalat teknolojilerinde, 
minyatür parçaların yüksek 
hassasiyette imal edilmesi 
önemlidir. Minyatür 
sistemler, kolay taşınabilme 
ve kullanılabilme, 
düşük malzeme ve güç 
tüketimi, küçük numune 
gereksinimleri ve yüksek 
ısı transferi önem arz 
etmektedir.

7.5.3 Değerlendirmeler

RF teknolojilerinin kullanıldığı sistemlerin kırılımı yapıldığında, kırılımın son noktasının malzeme 

teknolojileri ile bittiği görülmektedir. Bu nedenle dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için kritik 

malzemelerin topraktan çıkarılması, işlenmesi, saflaştırılması, alaşımlarının oluşturulması, 

şekillendirilmesi ve karakterizasyonu gibi konularda AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi 

önem arz etmektedir. 

RF malzeme teknolojileri bu çalışmada 8 ana başlık altında toplanmıştır.

• Dielektrik Malzeme Teknolojileri

• Alttaş Üretim Teknolojileri

• Manyetik Malzeme Teknolojileri

• Radom Malzeme Teknolojileri

• RF Soğurucu Malzeme Teknolojileri

• Malzeme İmalat Teknolojileri

• Devre Paketleme Teknolojileri

• Isı Yönetim Malzeme Teknolojileri
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Bu teknolojiler kapsamında yapılan malzeme AR-GE, prototip üretim, test, karakterizasyon 

ve üretim çalışmalarının desteklenmesi yurt dışı bağımlılığın en aza indirilebilmesi için büyük 

önem arz etmektedir.

Konu önerisi olarak sunulmayan ancak toplantılarda gündeme gelen malzeme konuları 

aşağıda sunulmuştur. Bu konular da AR-GE ve üretim altyapısı kazanılması, RF malzemelerin 

geliştirilmesi ve temini konusunda faydalar sağlayacaktır;

• Yüksek ısıl iletkenlik ve elektrik yalıtımı; Alüminyum Nitrür (AlN)

• Yüksek sıcaklık seramiği, Yüksek ısıl iletkenlik ve elektrik yalıtımı; Anisotropic Pyrolytic 

Boron Nitride (APBN)

• Elmas hariç, metal olmayan malzemelere göre yüksek ısıl iletim ve elektrik yalıtım; 

Berilyum Oksit (BeO)

• Elektrolitik bakır kaplamalarında ideal anot malzemesi; Oksijensiz bakır (Cu-OF)

• Mıknatıs üretimi için; Samaryum Cobalt (SmCo)

• Sıcak katot malzemesi; Lantan Borid (LaB6)

• Katot ışın tüpleri; Baryum oksit (BaO) / Baryum Karbonat (BaCO3)

• Sert lehimleme ve vakum kapsamındaki Filler malzemeler

• Metal-seramik sert lehimleme

• Yüksek sıcaklıklarda değişmeyen CTE değerine sahip malzemeler (Alümina, Si Nitrid,ZrO2, 

vb.)

• Süper akışkan, miliKelvin düzeyi soğutmalar için; Helyum 3 ve 4 ile karışımları

7.5.3.1 Dielektrik Malzemeler

Mikrodalga dielektrik seramikler 0.3 GHz (1 m) -300 GHz (1 mm) frekans (Dalga boyu) 

aralığında radar, uydu haberleşme, baz istasyonları gibi son derece önemli ve kritik alanlarda 

filtre, rezonatör, faz kaydırıcı, sirkülatör, cep telefonu, küresel konum belirleme sistemi (GPS) 

gibi birçok kritik uygulamada komponent bazında kullanılmaktadır. Bu uygulama alanları 

günümüz mikrodalga teknolojisinde kritik önem arz etmektedir. Teknolojiyi takip edebilmek 

için bu alanda kabiliyet kazanılması gereklidir. Bir mikrodalga seramik malzeme geliştirirken 

dikkat edilmesi gereken 3 ana kriter bulunmaktadır. Mikrodalga seramik malzemenin minimum 

boyut geometrisine sahip olması için yüksek dielektrik sabitine (εr) sahip olması gerekmektedir. 

Düşük dielektrik kayıp (tan ) elde edebilmek için mikrodalga seramik malzeme mümkün 

olduğunca yüksek kalite faktörüne (Qxf, f= rezonant frekansı, Q =1/ tan ) sahip olmalıdır. 

Çalışma koşullarının gerektirdiği değişen sıcaklıklarda mikrodalga seramik malzemenin sıcaklık 

stabilitesi yüksek olmalıdır. 

Mikrodalga elektronik uygulamalara yönelik dielektrik malzemeler düşük kayıp ve yüksek 

kalite faktörüne sahip olmalıdırlar. Malzemeler, radar, uydu haberleşme, baz istasyonları gibi 
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son derece önemli ve kritik alanlarda önemli konumdadır. Bu alanda teknoloji ve kabiliyet 

geliştirilmesi gereklidir. Dielektrik malzemeler alanındaki alt konu önerileri aşağıda sunulmuştur.

• Dielektrik Toz Üretimi

• Dielektrik Komponent Üretimi

• Dielektrik Tek Kristal Üretimi

• 2B Malzemelerde Yüzey İşlemleriyle Yapay Atom Üretimi ve Yeni Nesil Telekomünikasyon 

Malzemeleri

7.5.3.2 Alttaş Üretim Teknolojileri 

Taşıyıcı altlık bileşenlerinde kullanılan alttaş malzemeler, mikroelektronik paketleme 

uygulamaları için çip, entegre devre, anten, radar, RF modül, yüksek voltaj izolatör vb. 

bileşenlerin mekanik ve yapısal açıdan desteklenmesi ve paket yapısına uygun şekilde entegre 

edilmesinde kullanılmaktadır. Mikroelektronik aygıtların çalışması sırasında yüksek miktarda 

ısı ortaya çıkmaktadır. Devre içerisinde ortaya çıkan yüksek ısının ise sistem performansını 

etkilememesi için güvenli ve hızlı bir şekilde devreden uzaklaştırılması gerekmektedir. Taşıyıcı 

altlık (alttaş) üretimi bu durumlarda kullanılmaktadır. Taşıyıcı altlıkların sistem içindeki asıl 

görevi mikroelektronik paketleme içinde ısıl yönetimi sağlamak, ortaya çıkan fazla ısıyı 

sistem uzaklaştırmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için ise, bir taşıyıcı altlık bileşeni, üzerine 

yerleştirilen devre elemanları ile uyumlu ısıl genleşme katsayısına, mümkün olduğunca yüksek 

bir ısıl iletkenliğe ve yeterli miktarda mekanik dayanıma sahip olmalıdır. Mikroelektronik 

paketleme yapısında ağırlığın bir kıstas olduğu durumlarda alttaşın hafif bir malzemeden 

üretilmesi de beklenebilmektedir. Farklı uygulama alanlarını kapsayacak şekilde istenilen ısıl 

performansa göre alttaşlar nitrür, borür, karbür vb. seramiklerden, organik malzemelerden 

imal edilebilmektedir. Mikroelektronik paketleme uygulamalarında kullanılan veya kullanım 

potansiyeli bulunan malzemelerin ısıl genleşme ve ısıl iletkenlik özellikleri Şekil 7.12’de 

gösterilmektedir.

Şekil 7.12    Alttaş Malzemelerin Isıl ve Genleşme Özellikleri15

15 https://www.plansee.com/en/products/components/electronic-thermal-management-materials/heat-spreaders-and-packaging-
components.html
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Dünyada alttaş malzemesi olarak kullanılabilecek malzemeler ve bu malzemelerin daha ucuza 

üretilmesi ile ilgili çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir. Entegre devrelerin boyutları 

küçüldükçe ve güçleri arttıkça yeni ısı atımı daha da yüksek malzemelerin araştırılması zorunlu 

hale gelmektedir. Bu çalışmalar kapsamında dünyada S-CMC ARGE çalışmaları artarak devam 

etmektedir. Alttaş malzemeler alanındaki alt konu önerileri aşağıda sunulmuştur.

• Seramik Alttaş Üretimi

• Organik Alttaş Üretimi

• SiC alttaş üretimi

• Si alttaş üretimi

7.5.3.3 Manyetik Malzemeler

Günümüzde kalıcı mıknatıslar tüketici elektroniği, ulaştırma, sağlık, askeri ve savunma 

teknolojileri gibi günlük hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Kalıcı mıknatıslar ticari olarak 

Al-Ni-Co, Ferrit, Sm-Co ve Nd-Fe-B tabanlı kalıcı mıknatıslar olarak sınıflandırılmaktadırlar. 

Sm-Co ve Nd-Fe-B tabanlı kalıcı mıknatıslar nadir yer elementli kalıcı mıknatıslar olup AlNiCo 

ve Ferrit mıknatıslara göre kalıcı mıknatıslanma, zorlayıcı alan ve maksimum enerji çarpanı 

gibi mıknatıs özellikleri daha büyüktür. Özellikle son 20 yılda gelişen teknoloji ile birlikte cep 

telefonları, bataryalar, elektrik motorları, jeneratörler, ulusal savunma ve ileri teknoloji alanları 

gibi birçok uygulamada önemli rol oynadıkları için nadir yer elementli kalıcı mıknatıslara olan 

talep oldukça artmıştır. Nd-Fe-B ve Sm-Co tabanlı kalıcı mıknatıslar günümüzde en yaygın 

kullanılan ve üzerinde en çok çalışma yapılan kalıcı mıknatıslardır.

Ferrit malzemeler dünya genelinde en çok üretilen ve kullanılan manyetik malzemelerdendir. 

Ferrit malzemeler sert ve yumuşak ferritler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Yumuşak ferritler 

Ni ve Mn tabanlı ferritler, sert ferritler ise Baryum veya Stronsiyum tabanlı ferritler olarak 

bilinmektedir. Son yıllarda hem askeri/savunma hem sivil alanlarda mikro manyetik cihazlar, 

iletişim, haberleşme, elektrik ve elektronik gibi ferrit malzemelerin yaygın olarak kullanıldığı 

teknoloji alanları giderek gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Ni ve Mn tabanlı yumuşak ferritler 

yüksek frekanslı indüktörler, transformatörler, motorlar ve çeşitli mikrodalga bileşenlerinde 

kullanılmaktadır. Manyetik malzemeler alanındaki alt konu önerileri aşağıda sunulmuştur.

• Kalıcı Mıknatıslar

• Ferrit Malzeme (MnZn, NiZn, vb) Geliştirme 

• YİG malzeme / tek kristal YİG Küre üretimi

• Yeni nesil döner anten motorların statörler malzemelerinin üretilmesi

• Manyetik İnce Film Malzemeler Üretimi
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7.5.3.4 Radom Malzeme Teknolojileri 

Özellikle dönen parçaları bulunan anten yapıları ile elektronik devre içeren yapılar, başta 

atmosferik etkiler olmak üzere dış ortamın olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bir elektronik 

yapının veya bir antenin, çevresel faktörlerin etkilerinden yeterince korunmasını sağlayan, 

dış etkiyi azaltan ve onu atmosfer koşullarından, UV hasarından ve aynı zamanda erozyon 

etkilerinden korumak için oluşturulan yapıya RADOM (RAdar DOMe) denir. Örnek bir Radom 

Şekil 7.13’te yer almaktadır.

Şekil 7.13    Yankısız Odada Test Edilen Radom Örneği16

Antenin veya elektronik yapının türüne ve hava şartlarına bağlı olarak radomun çok çeşitli yapısal 

ve teknolojik isterleri vardır. Radomlar için ana seçim kriterleri genel olarak sağlamlık (Rijitlik), 

frekans aralığı, RF geçirgenlik, şekli-boyutu, elektromanyetik sinyal büyüklüğü, gölgeleme 

açıklığı, malzeme vb. olarak özetlenebilir. Radomda elektromanyetik dalga yansımaları ve 

geçiş kayıpları olabildiğince az olmalıdır. RF geçirgen yapıda olan radom yapıları genel olarak 

değerlendirildiğinde aşağıda verilen 5 ana başlık altında toplanabilir.

• Organik Tabanlı Radomlar (Hafif, işlenebilir, düşük dielektrik sabiti ve kaybı, vb., sınırlı 

sıcaklık ve çevresel koşullara dayanım, yaşlanma (aging))

• Seramik Radomlar (Ağır çevre koşullarına ve Mach üzeri hızlara dayanıklılık, kırılgan, 

işleme ve şekillendirme zorluğu)

• FSY (Frekans Seçici Yüzey) Entegre Radomlar 

• Optik ve Dual (Optik ve RF) Radomlar (Tek bir malzemede RF ve optik geçirgenliğin 

sağlanması) 

• RF Kompozit Radomlar (Hafif, şekillendirilebilir, işlenebilir, yapısal ayarlanabilir RF 

özellikleri)

16https://www.journal-aviation.com/en/news/43465-esa-in-the-service-of-aviation-mro
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Organik radomlar düşük çevresel koşulların istendiği uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Seramik radom teknolojileriyle ilgili kapsamlı çalışmalara, dünyada 1960’li yıllar sonrasında 

başlanmıştır. Atmosfere giriş (uzay projeleri), süpersonik ve hipersonik hava platformları, 

seramik radomların aktif olarak geliştirildiği alanlardır.

İsterlerin kapsamlı ve ağır olduğu koşullar için radom geliştirme süreçlerindeki en önemli 

ilerlemeler, hibrit malzeme geliştirme konusunda görülmektedir. Polimerlerin sıcaklık karşısında 

düşük dayanımları, monolitik seramiklerin kırılganlıkları, üretim verimliliklerinin klasik radom 

üretim teknolojilerindeki verimsizliği gibi sebeplerden dolayı yeni arayışlar sürmektedir. Bu 

noktada kompozitler, tek başına isterleri kısmi olarak sağlayacak malzemelerin ortak buluşma 

noktası olarak düşünülebilirler. Seramik fiber ve yüksek sıcaklık polimerlerinin birleştirilmesi, 

oksit-oksit seramik fiberlerle yapılan seramik matriks kompozitler, kolay şekillendirelebilmeleri 

ve hassas toleranslarda işlenmeleri, gelişmiş darbe emicilikleri, yüksek sıcaklık ve termal 

şoka dayanımları ve bunlar yanında RF geçirgenlikleri ile ilgi çeken malzemelerdir. Radom 

malzemeler alanındaki alt konu önerileri aşağıda sunulmuştur.

• RF geçirgen organik tabanlı/kompozit Radom Üretimi

• RF geçirgen seramik tabanlı Radom Üretimi

• FYS (Frekans Seçici Yüzey) Entegre Radom

• Optik ve Dual (Optik ve RF) Radom

7.5.3.5 Radar Soğurucu Malzemeler

Muharebe sahasında stratejik ve taktik üstünlük sağlayabilmek için, muhtemel tehditleri uzak 

mesafelerde tespit edebilmek gereklidir. Bu üstünlüğü sağlayabilme çabasının bir tarafı radar 

teknolojisinin sınırlarına dayanır iken, diğer tarafı radar Elektronik Harp Kendini Koruma (EHKK) 

teknolojilerine ve Radar Kesit Alanı (RKA) azaltımı tekniklerinin sınırlarına dayanmaktadır. 

RKA azaltımı özel olarak tasarlanan ve imal edilen “Radar Soğurucu Malzeme” (RSM) 

veya “Radar Soğurucu Yapı” (RSY) ile gerçeklenmektedir. Literatürde bulunan RSM/RSY 

tipleri incelendiğinde iki ana sınıfın mevcut olduğu Şekil 7.37’de görülmektedir. Birinci tip 

soğurucularda (Tapered soğurucular) sönümleme mekanizması, kullanılan malzeme içerisinde 

elektromanyetik dalganın ilerleme yönü boyunca artan bir kayıp yapısı ile sağlanmaktadır. 

Kayıplı malzeme yoğunluğunu kademeli ve yavaş bir şekilde arttırma gereği, geniş bantlı 

RSM’lerde sadece malzeme kalınlığının artması ile sağlanabilmektedir. İkinci tip soğurucularda 

(Rezonant soğurucular) ise, malzeme üzerine gelen elektromanyetik dalganın soğurulması yapı 

içerisinde bulunan katmanlar arası oluşturulan çoklu yansımalar aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Bu iç yansımaların, malzeme yüzeyinde birbirlerini sönümleyecek şekilde şekillendirilebilmesi 

için malzeme konfigürasyonu (Katman kalınlığı, katman sayısı, malzeme konsantrasyonu, vb. 

özellikler) optimize edilmektedir. Rezonant soğurucu tipleri arasında, çalışma frekansı bant 
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genişliği ve tasarım esnekliği açısından öne çıkan soğurucu tipi ise devre eşlenik RSY’ler 

olmaktadır. Kullanılan katmanlarda kayıplı yüzeylerin geometrik olarak şekillendirilmesi ile 

katmanların soğuruculuk özellikleri frekansa göre değiştirilebilmektedir. Literatürde sıklıkla 

görülen ve özellikle metalik şekiller içeren bu yapılar FSY olarak adlandırılmaktadır. Radom 

yapılarına entegre edilen FSY’ler kayıpsız elemanlar olup, arkasında bulunan antenin çalışma 

frekansında bant geçiren, diğer frekanslarda ise bant durduran bir filtre özelliği de taşırlar.

Ülkemizde çeşitli üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından radar soğurucu malzemeler 

üzerinde laboratuvar ve kupon ölçeğinde araştırmalar yapılıyor olsa da, Ar-Ge çalışmaları 

sonucunda muhtelif tipte “Radar Soğurucu Malzemeler” (RSM) ve “Radar Soğurucu Yapılar” 

(RSY); yurt içinde geliştirilmiş ve ticari ürünlere dönüştürülmüştür. Hava platformları için boya 

tipindeki RSM ürünleri de geliştirilmiştir. Radar soğurucu malzemeler alanındaki alt konu 

önerileri aşağıda sunulmuştur.

• Radar Soğurucu Boya

• Radar Soğurucu Elastomer

• Yapısal Radar Soğurucu Kompozit

• RF kalkanlama Özellikli Polimer Sentezi

• Meta malzemeler

7.5.3.6 Isı Yönetim Malzeme Teknolojileri

Son yıllarda tümleşik devreler ve devre elemanlarında gözlenen hızlı gelişme sayesinde yüksek 

güç, hız ve kapasitede cihaz tasarlamak mümkün hale gelmiştir. Bu yüksek hız ve güç tüketimi, 

özellikle tümleşik devrelerde ve transistörlerde aşırı ısınmayı da beraberinde getirmiştir. Yarı 

iletken elemanların ısınması sistemlerde verim düşüşüne sebep olurken, artan sıcaklık devre 

elemanlarının tamamen bozulmasına yol açabilmektedir. 

Klasik uygulamalarda oluşan ısı, bir ısı soğurucu blok (Heat sink) tarafından uzaklaştırılmaya 

çalışılır. Burada kullanılan soğurucu, devre elemanından açığa çıkan ısıyı kendi üzerine almakta 

ve kendi sıcaklığı artarken elemanı soğutmaktadır. Soğurucu üzerinde artan sıcaklık doğal ısı 

yayım, fan veya su soğutma yoluyla yapılabilmektedir. Bununla beraber su soğutma ya da fan 

gibi ekipmanlar sistemin ağırlığının artmasına ve ilave bakım gereksinimine yol açmaktadır. 

Sıvı ile soğutma kuramsal olarak etkili olmasına rağmen uygulamada kullanılması oldukça 

zordur.

Soğutma sistemlerinin özellikle sıvı soğutma sistemlerinin performanslarının arttırılmasına, 

boyut ve ağırlıklarının düşürülmesine yönelik bir teknolojide mikro kanallı ısı değiştiricilerin 

tasarlanmasına yönelik çalışmalardır. Bu teknoloji ile ilgili bilgi birikiminin sağlanması büyük 

önem taşımaktadır. Mikro kanallı sıvı soğutma sistemlerine yönelik dünyada uygulamalar 
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mevcuttur. Ülkemizde bu çalışmalar henüz AR-GE nitelikli çalışmalar olarak yürütülmektedir. 

Düşük güç devre uygulamalarında, ısı soğurucu bloklar tek başına başarıyla kullanılabilmektedir. 

Yüksek güç sistemlerinde ise devre elemanlarının aktif kanallarındaki sıcaklık yaklaşık 200 °C 

seviyesine ulaşmaktadır.

Son yıllarda soğutma sistemleri, bölgesel olarak oluşan ısının geniş yüzeye dağıtılması, 

soğuruculara aktarılması ve soğurucular tarafından devre elemanından uzaklaştırılması şekline 

dönüşmüştür. Genelde başvurulan uygulama, ısı dağıtıcı olarak ince ve kalın film malzemelerin 

yarı iletken temelli devre elemanı üzerine kaplanması ya da yerleştirilmesi ve dağıtıcının 

soğurucunun üzerine bağlanmasıdır.

Son yıllarda yüksek güç uygulamalarında yarıiletkenler üzerinde oluşan bölgesel yüksek 

ısının geniş yüzeye dağıtılmasında ve iletilmesinde karbon temelli (Elmas ve pirolitik grafit) 

malzemeler kullanılmaktadır. Karbon temelli malzemelerin kullanılmasının temel nedenleri, 

ısı iletim katsayılarının çok yüksek olması, ısıl genleşmelerinin tümleşik devre elemanları ile 

uyumlu olması ve hafif olmalarıdır.

Isı yönetim malzemeleri savunma sanayiide radar ve EH sistemlerinde, güdümlü füze 

sistemlerinde, insansız hava araçları ve uydu sistemlerinde uygulama alanı bulmaktadır.

7.5.4 Öneriler

RF kapsamında kullanılan ve bu doküman içinde değerlendirilen dielektrik, seramik, manyetik, 

radom, RF soğurucu malzemeleri, devre paketleme, ısıl yönetim, alttaş malzemeleri ve bu 

malzemelerin üretimleri konularında AR-GE ve prototip üretim ve seri üretim çalışmalarının 

yapılabilmesine imkan verecek çalışmaların desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

7.5.5 Sonuç

RF teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi ve sivil sektördeki 5G ve otonom sürüş kabiliyetli 

araçlar gibi pazarı genişleten uygulamalar sayesinde RF malzeme teknolojilerinin önemi de eş 

zamanlı olarak artmaktadır. 

Tasarım ve üretim kabiliyetlerimizi tam bağımsız kılmak için savunma sanayii atılımını 

gerçekleştirme yolundaki en önemli engellerden birisi özgün ürünlerimizde kullanacağımız 

malzemelerin teminidir. İleri teknoloji ürünü olan malzemelerin tasarımı, hammadde üretimi 

ve seri imalat kabiliyetinin kazanılması, planlanması ve uygulanması gereken bir yol haritasını 

gerektirmektedir. Bu çalışmalar, ülkemizin bütün kaynaklarını; üniversite ve araştırma 

merkezlerini, teknokent firmalarını ve büyük sanayiileri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
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RF OTAĞ’da ele alınan RF malzeme teknolojileri konusunda, yukarıda belirtilen motivasyon 

ve hedeflerle çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda olabildiğince kapsayıcı olunmuş, 

üniversite, araştırma merkezi ve şirket temsilcileriyle beraber çalışılmıştır. RF malzeme konuları 

toplanmış, teknoloji konularına ayrılmış, GZFT analizleri yapılmış, önceliklendirme çalışmaları 

AHP analizi ile tamamlanmıştır.

Hazırlanan yol haritasında öne çıkan teknolojiler arasında farklı manyetik ve dielektrik 

özelliklere sahip seramik malzemeler, radom malzemeleri, radar soğurucu malzemeler, ısı 

yönetim malzemeleri, devre paketleme ve imalat teknolojileri bulunmaktadır. Ülkemizde, 

bu teknolojiler arasında THS-9 seviyesine ulaşmış ve seri imalat kabiliyetine ulaşmış olanlar 

olduğu gibi henüz çok düşük THS seviyelerinde olanlar da bulunmaktadır.

THS seviyesinin artırılması konusundaki önceliklendirme, ihtiyaç makamlarının taleplerine, 

ihtiyacın kritiklik seviyesine, altyapı yatırımının büyüklüğüne ve insan kaynağı durumuna 

göre yapılmaktadır. Kazanılan yol haritasının, düzenli güncellemelerle beraber, önümüzdeki 

yıllar içinde planlanacak malzeme AR-GE projelerine yol göstermesi hedeflenmektedir. İdeal 

olarak, projelerin THS hedeflerine göre farklı kurum/kuruluşlar tarafından desteklenmesi 

ancak çalışmaları sürekliliği ve ürüne dönüşebilirliği konularının yakından takip edilmesi 

gerekmektedir.

Füze, radar ve anten içeren projelerin ayrılmaz parçası olan radomların malzemelerinin, radar 

ve EH projelerinde yaygın olarak kullanılan dielektrik malzemelerin ve taktik sahada bekayı 

arttırmaya yönelik olarak kullanılan radar soğurucu malzemelerin  hammadde olarak üretimi 

ve ürün haline getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca RF projelerinin çeşitli alanlarında 

yer alan kalıcı mıknatıs malzemelerin tasarımı, hammadde üretimi ve seri imalat kabiliyetinin 

kazanılması da büyük önem arz etmektedir. Bu malzemelerin yanı sıra ısı yönetimine yönelik 

malzeme geliştirme ve üretim kabiliyetlerinin de geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda ülkemizin milli platform inşa projelerinden olan Milli Muharip Uçak (MMU), Silahlı 

İnsansız Hava Aracı (SİHA), ALTAY Tankı, Gözcü İHA, F-16, Hava Savunma Harbi Firkateyni 

(TF2000) gibi TSK envanterinde olan/olacak platformlarda yerli imkânlarla geliştirilmiş 

radom, radar alt bileşenlerinde kullanılan dielektrik ve manyetik malzemeler ve radar soğurucu 

malzemelerin kullanılması planlanmaktadır. 

7.6 VAKUM ELEKTRONİĞİ TEKNOLOJİLERİ

7.6.1 Genel Bilgi

Vakum Elektroniği Teknolojileri OTAĞ grubunda Şekil 7.14’teki kurum\kuruluşların ortak 

katkıları ile savunma sanayii uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek frekanslarda yüksek güç 
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VAKUM 
ELEKTRONİĞİ

OÇG

RF için kritik öneme sahip vakum elektroniği teknolojisinde mevcut durum analizleri yapılarak 

teknoloji konularının ve öncelikli alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda tüm bu çalışmalarda, ülkemiz savunma sanayiinin ileri teknoloji ürünlerle 

modernize edilmesi ve söz konusu kritik teknolojiye yönelik dışa bağımlılığın azaltılarak 

ülkemize stratejik üstünlük kazandırılması için önemli bir kılavuz olacak RF Teknolojileri Yol 

Haritası’na önemli katkılar sağlanması hedeflenmiştir. 

Şekil 7.14    Vakum Elektroniği OÇG Katılımcı Kurum\Kuruluşlar

Haberleşme, radar ve EH gibi askeri amaçlı, hızlandırıcılar ve medikal cihazlar gibi bilimsel 

ve endüstriyel uygulamalarda sivil amaçlı ve yönlendirilmiş enerji sistemleri gibi özel 

amaçlı sistemler yüksek güçlü elektromanyetik enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu sistemlerin 

elektromanyetik enerji gereksinimini, kullanım alanlarına göre frekans, güç, bant genişliği ve 

çevresel şartlara dayanıklılık bakımından farklı özelliklere sahip Vakum Mikrodalga Tüp (VMT) 

teknolojisine dayalı elektromanyetik üreteç ve güç yükselteçleri ile karşılanmaktadır. Dünyada 

sadece gelişmiş bazı ülkelerin söz sahibi olduğu vakum elektroniği teknolojisi, savunma, 

havacılık, EH, uzay çalışmaları, medikal görüntüleme ve tedavi uygulamaları, enerji değişimi, 

çevre koruma vb. alanlarda da çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Şekil 7.15’te vakum tüp 

uygulama alanları görülmektedir.
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VAKUM
ELEKTRONİĞİ

TEKNOLOJİLERİ

Radar / EH 
Sistemler 

(Yüksek Güç ve 
Yüksek Frekans)

Uydu / Uzay 
Telekomünikasyon 
Sistemleri (Radyo, 

TV, Internet)

Medikal 
Sistemler / 

Biyomedikal 
Uygulamalar

Yönlendirilmiş 
Enerji 

Sistemleri

Hızlandırıcılar / 
Endüstriyel 

Uygulamalar

Şekil 7.15    Vakum Elektroniği Teknolojileri Uygulama Alanları17

 17 https://bilgem.tubitak.gov.tr/
 18 Gilmour, A. S. 2011. “Klystrons, traveling wave tubes, magnetrons, crossed-field amplifiers, and gyrotrons. Norwood, MA, Artech House.

VMT cihazlardan en konvansiyonel olanları; Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci (Traveling 

Wave Tube Amplifier-TWTA), Klystron, Magnetron, Geriye Yürüyen Dalga Osilatörü (Backward 

Wave Oscillator-BWO), Klsytron, Gyrotron, Vircator (Sanal Katot Osilatörü), Realtron ve Ubitron 

gibi osilatörler ve/veya güç yükselteçleridir (Şekil 7.16). Bu cihazlar, çalışma anatomisine 

göre Yavaş Dalga (Slow-Wave) ve Hızlı Dalga (Fast-Wave) olarak iki temel kategoride 

sınıflandırılmaktadır.18
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Vakum Elektronik Cihazlar

Yüksek Güçlü RF 
Kuvvetlendiriciler 

(Amplifiers)

Fast Wave
(Hızlı Dalga)

Free Electron Laser

Gyro TWT

Gyro Klystron

Gyro Twystron

Magnicorn

Helix TWT Gyro BWO

Gyrotron

Free Electron Laser

Magnetron

Extended 
Interaction 
Oscillator

Backward Wave 
Oscillator

Coupled Cavity TWT

Cross Field Amplifier

Klystron

Extended 
Interaction Klystron

Gridded Tubes

Inductive Output 
Tube

Fast Wave 
(Hızlı Dalga)

Slow Wave 
(Yavaş Dalga)

Slow Wave 
(Yavaş Dalga)

Yüksek Güç Mikrodalga 
Vakum Tüp Üreteçler 

(Oscillators)

Şekil 7.16    Temel Vakum Elektroniği Cihazlarından Bazıları ve Sınıflandırması18

VMT teknolojisinin başlangıcı 1925 yıllarına kadar dayanmakla birlikte geçtiğimiz yüzyıl 

boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlara göre büyük bir evrim geçirmiştir. Ticari olarak uydularda 

kullanılan TWT’ler haberleşme ve yeni nesil uygulamaların artması ile birlikte giderek önemini 

artırmaktadır. Yüksek hızlı internet ihtiyacı, yüksek çözünürlüklü görüntü aktarma ve HD TV 

uygulamaları yüksek frekansta ve yüksek bant genişliğinde çalışan TWT’lerin uydular üzerinde 

kullanımını zorunlu kılmaktadır. Milli uydu geliştirme hedefi olan ülkemiz için bu son derece 

önemli stratejik ihtiyaçtır. Dünya üzerinde belirli bölge üzerinde 24 saat boyunca aralıksız veri 

aktaracak bir Geo uydu ve yer bileşenlerinde 3-26 GHz frekans bölgesinde çalışabilecek en 

az dört farklı tip TWT’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin 2023 hedeflerinden biri olan yerli 

Geo uydularda, yer istasyonlarında ve mobil istasyonlarda kullanılacak TWT cihazlarının milli 

teknoloji ile tasarım ve üretimi aşamalarının ülkemizde yapılması ve idamesinin sağlanması 

önem arz etmektedir.

Bunun yanında son yıllarda yapılan araştırmalar, belirli mesafedeki hedefler üzerine yüksek güçlü 

elektromanyetik darbe uygulanarak hedefin belirli bir alan içerisindeki elektronik sistemlerine 

geçici zarar verme (Soft kill) ve tahrip etme (Hard kill) gibi etkiler oluşturulabildiği ortaya 

çıkmıştır. Gerçekleştirilen tahribat, yıldırım çarpma etkisinden çok farklı olmayıp, hâlihazırda 

mevcut konvansiyonel silahların aksine insana hemen hemen hiç zarar vermeden düşmanın 

tüm elektronik sistemlerini tamamen veya en önemli parçalarını etkisiz hale getirmektedir.19  

Yüksek güçte RF ve mikrodalga üretimi söz konusu olduğundan VMT cihazların kullanıldığı 

19 Swegle, J., Schamiloglu, Edl and, Benford, J. 2007. “High Power Microwaves, Second Edition. High Power Microwaves”, Second 
Edition. Series: Series in Plasma Physics.
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Tablo 7.9    Vakum Elektronik Cihazlar ve Ek Sistemlerinin Uygulama Alanlarına Göre Dağılımı20 

bu sistemler “Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri (YES)” olarak adlandırılmaktadır. Dokümanda 

bu sistemler Tablo 7.9’da verildiği üzere E-bomba, Yüksek Güç ElektroManyetik (HPEM) ve 

elektromanyetik fırlatma uygulamaları gibi farklı özel amaçlara göre sınıflandırılmıştır. Vakum 

elektroniği teknolojileri uygulamaları özelinde değerlendirildiğinde de e-bomba ve HPEM 

uygulamaları öne çıkmaktadır. VMT cihazlar, yüksek frekanslarda uzun mesafe etki yetkinliği 

ile bu tür sistemlerin en önemli bileşenidir.

20 Microwave Tube, a Key Element in the Modern World of Communication Ernst Bosch, Thales Electronic System GmbH, Ulm, 
Germany

Sistemler Radar/EH Sistemler
TV 

Verici-
leri

Yönlendirilmiş
Enerji Sistemleri

Haberleşme
Sistemleri

Endüstriyel 
& Medikal 
Sistemler

Alt Sistemler
Yer 

Konuşlu 
Radarlar

Hava 
Radarları

Füze 
Arayıcı 

Başlıklar
ECM E- 

Bomba

Yüksek  
Güç EM 
(HPEM)

EM 
Fırlatma

Uydu/
Uzay

Yer 
İstasyonu

Troposforik 
Yayılım

Helix TWT ● ● ● ● ● ● ●
Coupled 

Cavity TWT ● ● ●

MPM ● ● ● ● ● ●
Magnetron ● ● ● ● ● ●

Vircator ● ● ● ●
Rölativistik 
Magnetron ● ● ●

Klystron ● ● ● ● ● ● ●
Gyrotron ●

Marx Gerilim 
Darbe 

Üreteci
● ● ●

Flux 
Compression 
Generator - 

FCG

●

Gridded 
Tube ● ●

FEL- Free 
Electron 

Laser
● ● ●

Inductive 
Output 

Tube- IOT
● ●

Dünyada, 2010 yılı sonrası vakum elektroniği cihazlarda THz uygulamalarında yüksek akım 

yoğunluğuna sahip dispenser katot uygulamaları büyük ilgi görmeye başlamış ve skandiyum 

katkılı termiyonik katot üretim araştırma çalışmaları başlamıştır. Özellikle Çin BVERI (Beijing 

Vacuum Electronics Research Institute) bu konuda uzay TWT’ler için yüksek akım yoğunluklu 

katotlar üzerine araştırmalar yapmaktadır. Geleneksel katot üretim tekniklerine alternatif 

üretim teknolojileri üzerine de dünya genelinde araştırmalar yapılmaktadır. ABD’de DARPA 
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tarafından desteklenen Vakum Elektroniği Bilim ve Teknoloji Programı kapsamında da son 

yıllarda (2017-2018) skandiyum katkılı katotlar, emisyon mekanizmaları ve üretim teknikleri 

üzerine çalışmalar mevcuttur.

X-ışını tüpleri ise pek çok medikal ve endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak 

malzeme biliminde spektroskopi alanında yer almaktadır. Geleneksel olarak kullanılan X-ışını 

tüpleri termiyonik katot mekanizmalı katotları kullanmaktadır, fakat alan emisyon katot 

çeşitleri ile X-ışını tüplerinin daha küçük olması, portatif hale getirilebilmesi, düşük güç 

kullanımı ve daha uzun yaşam ömrüne sahip olması gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu alanda 

da metal uçlar yerine karbon nanotüplerin kullanılması yüksek sıcaklığa dayanım ve mekanik 

işlemlerde kolaylık gibi avantajlar sağladığı için karbon uçlarının daha çok tercih edilen 

malzeme olarak literatüre geçmesini sağlamıştır. Karbon nanotüplü X-ışını tüpleri devre kart 

görüntülemelerinde ve insan eli görüntülemesinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

Günümüzde kendi ihtiyacı olan vakum mikrodalga üreteçleri milli teknolojisi ile üretebilen ülke 

sayısı çok sınırlıdır. Dünyada sadece savunma sanayiinin ihracat boyutunda geliştiği ülkelerde 

vakum elektroniği teknolojileri için tasarım ve üretim teknolojisi bulunmaktadır. Bilimsel 

araştırma kültürü ve ekonomik gücü olamayan ülkeler bu konuda gelişim gösterememiştir. 

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Japonya, Almanya ve Çin bu teknolojiye sahip olduğu bilinen 

ülkelerdir. 

YES konusunda da en kapsamlı araştırma programları A.B.D. ve Rusya tarafından 

yürütülmektedir. Almanya, Fransa ve İsviçre bu konuda en yoğun çalışan Avrupa ülkeleridir. 

Bu ülkelerin dışında Çin, Japonya ve İsrail’de de HPM konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde ise hâlihazırda vakum elektronik cihazlar alanındaki tüm ihtiyaçlar teknolojiye sahip 

diğer ülkelerden sağlanabildiğinden dışa bağımlılık söz konusudur. Uydu haberleşmesi veya 

askeri alanlarda kullanılan VMT cihazları (TWT/TWTA vb.) kolayca tedarik edilememektedir.  

Belirli bir güç ve frekans bölgesinin üzerinde olanlar ITAR’a tabidir. ITAR’a tabi olmayan birçok 

cihaz için ise tedarik ve tamirat süreçleri çok uzun sürmekte ve birçok askeri ve medikal 

teknolojik cihaz bu süre boyunca hizmet dışı kalmaktadır. Bu durum özellikle askeri amaçlı 

sistemlerde harekât güvenliğini tehlikeye sokabilecek bir risk oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda, son yıllarda ülkemizde de TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde VMT sistemlerin ve 

temel bileşeni olan katotların geliştirilmesi kapsamında Ar-Ge çalışmaları ve altyapı oluşturma 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ve TÜBİTAK BİLGEM’in öz 

kaynağıyla Gebze yerleşkesi içerisinde “Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi-

KAMTAM” altyapısı kurulmuş ve 2017 yılı başı itibariyle de ülkemizin hizmetine girmiştir. Bu 

merkezde; VMT teknolojisine dayalı birçok yüksek güçlü mikrodalga üreteç ve güç yükselteç 

sisteminin (TWT/TWTA-Traveling Wave Tubes Amplifier,  Magnetron, Virkatör vb.) tüm 
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elektronik alt sistemleri ve çevre bileşenleri ile birlikte tümüyle milli imkânlarla tasarlanıp 

prototiplenmesi ve test/ölçümlerinin yapılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

KAMTAM laboratuvarlarında özellikle VMT cihazların temel bileşeni olan “Katot” için birçok 

makine-teçhizatın tedariği ile oluşturulan güçlü altyapı ve buralarda elde edilen pratik 

bilgi birikimi ile Türkiye’de ilk defa bir katot prototipi geliştirilmiştir. Tüm bu süreçte, VMT 

teknolojisine yönelik yürütülen laboratuvar altyapısı oluşturma çalışmaları devam etmiş 

ve SSB tarafından desteklenen Ar-Ge Projesi başlatılmıştır. Proje faaliyetlerine planlamalar 

doğrultusunda başarıyla devam edilmektedir.

Bunun yanında ülkemizin savunma sanayii alanındaki lider kuruluşlarından olan ASELSAN, 

VMT teknolojisinin sistem uygulamalarına yönelik önemli tecrübeye sahiptir. 

Vakum elektroniği teknolojilerinin hızlandırıcılar ve nükleer araştırma alanlarında TAEK-Türk 

Atom Enerjisi Kurumu ve Ankara Üniversitesi TARLA Laboratuvarları yüksek potansiyele 

sahip altyapıları ve teknik birikimleri ile ülkemizin önemli değerleri olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir. Diğer taraftan ülkemizde söz konusu teknolojiye yönelik direkt ya da dolaylı 

katkılar sağlayabilecek birçok üniversite ve savunma sanayii şirketleri tarafından da birçok 

çalışma gerçekleştirilmektedir.

7.6.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda 9 adet ana konu önerisi oluşturulmuştur. 

SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.10’da listelenmiştir.

Tablo 7.10    Konu Önerileri ve Alt Başlıkları

Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

RF Güç Yükselteci

Uydu/Uzay Traveling 
Wave Tube Amplifier 
(TWTA) sistemlerinin 
geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Uydu/uzay platformlarında 
kullanılabilecek özellikte 
düşük profil, yüksek güç, 
geniş bant ve yüksek verim 
vb. üstünlükleri ile tercih 
edilen çeşitli frekanslarda 
(X band, K/Ku band) 
Traveling Wave Tube 
Amplifier (TWTA) simleri 
geliştirilecektir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

RF Güç Yükselteci

Mikrodalga Güç 
Yükselteç Modülü 
(Microwave Power 
Module -MPM) 
Sistemlerinin 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Askeri ve sivil alanda 
özellikle haberleşme 
ve elektronik harp 
uygulamalarının (Pod, 
füze başlık, towed decoy 
vb.) ihtiyaç duyduğu ve 
SAR uygulamaları için 
İHA platformlarında da 
kullanılabilecek düşük 
profil, geniş bant ve yüksek 
verim gibi üstünlükleri 
ile istenen form içinde 
dağıtık yerleştirilmiş 
mini TWT’lerden oluşan 
Microwave Power 
Module-MPM yapıları 
geliştirilecektir.

Virkatör Geliştirilmesi

Çok kısa süre içerisinde 
üretilen yüksek güç 
elektrik alan şiddetinin 
yüksek frekanslarda 
(2-6 GHz) hedeflenen 
bölgeye tekrarlanabilir 
şekilde yönlendirilerek, 
aktif ya da pasif olmasına 
bakılmaksızın belirli 
mesafede düşman komuta 
kontrol, hava savunma ve 
bilgi sistemleri üzerinde 
geçici (Soft kill) ve/
veya kalıcı (Hard kill) 
tahrip oluşturacak bir 
sistem prototipinin milli 
teknoloji ile üretimi 
gerçekleştirilecektir.

Rölativistik Magnetron 
Vakum Tüpü 
Geliştirilmesi

Kısa süre içerisinde üretilen 
elektrik alan şiddetinin 
çok yüksek güç ve yüksek 
verimle yüksek frekanslarda 
(2-6 GHz) hedeflenen 
bölgeye yönlendirilerek, 
aktif ya da pasif olmasına 
bakılmaksızın belirli 
mesafede düşman komuta 
kontrol, hava savunma ve 
bilgi sistemleri üzerinde 
geçici (Soft kill) ve/
veya kalıcı (Hard kill) 
tahrip oluşturacak bir 
sistem prototipinin milli 
teknoloji ile üretimi 
gerçekleştirilecektir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

RF Güç Yükselteci

Magnetron

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Daha düşük gerilim ve 
akım değerlerinde; elektron 
akımının manyetik alanla 
etkileşimi prensibine 
dayalı, MW mertebelerinde 
yüksek güce ve yüksek 
verimliliğe sahip Magnetron 
mikrodalga vakum tüpü 
geliştirilecektir.   

Klystron

UHF’den mikrodalga 
aralığına kadar yüksek 
radyo frekansları için 
bir amplifikatör olarak 
kullanılan özel bir doğrusal 
demetli (Işınlı) vakum tüpü 
geliştirilecektir.  

Yüksek Güç 
ve Terahertz 
Uygulamaları için 
Lazer 

Free Electron Laser 
(FEL)

A04 Fotonik/Optik 
Malzeme ve Cihaz 
Teknolojileri

Elektron demetini paketçik 
yapılarına bölerek optik 
alanda oldukça yüksek 
parlaklıkta, enine koherent 
ışınım üretebilen bir Vakum 
Mikrodalga Tüp yapısı 
geliştirilecektir.

Backward Wave 
Oscillator (BWO)

Yüksek frekanslarda geniş 
aralık elektronik ayarlama 
yeteneğine sahip ve geriye 
yürüyen elektromanyetik 
dalga üreten bir mikrodalga 
vakum tüp osilatörü 
geliştirilecektir.

MILO (Magnetically 
Isolated Line Oscilator)

Temelde lineer bir 
magnetron yapısına 
benzeyen fakat geleneksel 
silindirik magnetronlara 
kıyasla dış manyetik alan 
gerektirmeyen bir yüksek 
güç mikrodalga üreteç 
geliştirilecektir. 

Vakum Temelli 
Üretim Teknolojileri 
Ve Paketleme

Yoğun Metallerin 
(Molibden, grafit vb. 10 
Mikron Altı İşlenmesi ve 
Eksenel Oranı>10 Olan) 
Seramik Şekillendirme 
Teknikleri

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Özellikle yüksek frekans 
(> 6 GHz) bölgelerinde 
Vakum Tüp Cihaz üretim 
proseslerinde kullanılan 
yoğun metallerin mikron 
hatta nano boyutlarda 
hassas işlenmesine 
yönelik yeni teknikler 
geliştirilecektir.

Gyrotrons

0.3-3 THz aralığında geniş 
bandlı elektromanyetik 
dalgalar üretebilen, çok 
küçük boyutlu bir THz 
Gyrotron geliştirilecektir. 
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Vakum Temelli 
Üretim Teknolojileri 
Ve Paketleme

Synchrotron

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

0.3-3 THz aralığında geniş 
bandlı elektromanyetik 
dalgalar üretebilen, 
çok küçük boyutlu 
bir THz Synchrotron 
geliştirilecektir.  

Traveling Wave Tube 

0.3-3 THz aralığında geniş 
bandlı elektromanyetik 
dalgalar üretebilen, çok 
küçük boyutlu bir THz TWT 
geliştirilecektir.  

Rölativistik Klystron

0.3-3 THz aralığında geniş 
bandlı elektromanyetik 
dalgalar üretebilen, çok 
küçük boyutlu bir THz 
Rölativistik klystron 
geliştirilecektir.  

Extended İnteraction 
Klystron

0.3-3 THz aralığında geniş 
bandlı elektromanyetik 
dalgalar üretebilen, çok 
küçük boyutlu bir THz 
Extended interaction 
klystron geliştirilecektir.  

Backward Wave 
Oscillator (BWO)

0.3-3 THz aralığında geniş 
bandlı elektromanyetik 
dalgalar üretebilen, çok 
küçük boyutlu bir THz 
BWO geliştirilecektir.  

Katot

Soğuk Katot

A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

Herhangi bir ısıtıcı flaman 
tarafından ısıtılmadan, 
alan yayınımlı ve gazla 
doldurulmuş bir vakum 
mikrodalga tüp içerisinde 
ikincil elektron emisyonu 
gerçekleştiren bir Katot 
yapısı geliştirilecektir. 

Termiyonik Scandate 
Katot

Özellikle uydu/uzay 
platformlarında kullanılan 
mikrodalga vakum tüpler 
için metal veya dielektrik 
yüzeyin ısıtılması ya da 
yüksek gerilim potansiyel 
enerji uygulanarak elektron 
koparılması prensibine 
dayalı Katot yapısı 
geliştirilecektir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Katot Foto Katot
A03 Elektronik 
Malzeme Teknolojisi

İleri elektron enjektörleri 
(Advanced electron 
injectors), lineer 
çarpıştırıcılar, yüksek güçlü 
FEL (Free electron laser) 
cihazları ve enerji kazanımlı 
lineer hızlandırıcılar için 
fotoemisyon mekanizmalı 
Katot yapısı geliştirilecektir.

RF Güç Yükselteci

Elektron Tabancası

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Mikrodalga vakum cihazlar, 
parçacık hızlandırıcıları, 
elektron mikroskopları vb. 
sistemlerde katot- anot 
bloğu ile üretilen elektron 
demetinin hızlandırılması, 
modülasyonu ve 
şekillendirilmesi için 
gereken vakum içi alt 
sistemler geliştirilecektir.

Hüzme Şekillendirme

İhtiyaca yönelik üretilecek 
Vakum Mikrodalga Tüpler 
için elektron demeti ve RF 
etkileşim hattının çevresini 
saran ve boyuna emittans 
değerini sabit tutarak 
elektronun ilerlemesini ve 
odaklanmasını sağlayan bir 
manyetik odaklama düzeni 
geliştirilecektir.

Giriş/Çıkış RF 
Uyumlama

İhtiyaca yönelik üretilecek 
vakum mikrodalga tüpler 
için RF giriş ve çıkış 
bölmelerinde vakum 
temelli empedans uydurma 
birimlerinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır.

Yüksek Verimli Kollektör

İhtiyaca yönelik üretilecek 
vakum mikrodalga tüpler 
için elektron tabancasında 
enerjilendirilen elektron 
demetinden RF etkileşim 
sonrası artık kalan 
elektronların toplandığı 
ve sonlandırıldığı tek ve/
veya çok elektrotlu yapılar 
geliştirilecektir.

Kovuk Normal İletken Kovuklar

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Çeşitli vakum mikrodalga 
tüp üreteç ve yükselteç 
birimleri için mikrodalga 
spektrumunda 
elektromanyetik alanları 
sınırlayan kapalı bir metal 
yapıdan oluşan özel 
rezonatör alt birimleri 
geliştirilecektir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Vakum Kılıfı

Yüksek Vakum

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Atmosferik ortamda 
ya da düşük vakumda 
yapılamayacak olan 
işlerin genelde 10E-5 ile 
10E-8 mbar arasındaki 
basınç değerlerinde bir 
kılıfa (Metal, cam veya 
seramikten yapılmış 
vakum odacığına) alınarak 
yapılmasını sağlayan tüp, 
kazan, vb. kapalı ortamlar 
geliştirilecektir. 

Çok Yüksek Vakum 
(Düşük ve Yüksek 
Sıcaklık)

Aktif veya pasif olarak 
elektrik yüklerinin ortalama 
serbest yollarını oldukça 
uzatarak 10E-9 ile 10E-
11 mbar arasında basınç 
altında düzgün hareket 
etmesini sağlamak 
amacıyla bir kılıf yapısı 
(Metal, cam veya 
seramikten yapılmış vakum 
odacığı) geliştirilecektir.

Vakum Temelli 
Cihazlar İçin Güç 
Kaynağı

Yüksek Enerji Güç 
Kaynağı

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Vakum temelli 
cihazların işlevini yerine 
getirebilmeleri için besleme 
üniteleri olarak kullanılacak 
ihtiyaca yönelik çok yüksek 
enerjili sürekli veya darbeli 
mod DC gerilim üreteçleri 
geliştirilecektir.

Test ve Ölçüm 

Hüzme Akım Yoğunluğu 
Ölçümü

B09 Entegre Sistem 
Teknolojisi

Tüm vakum temelli elektronik 
cihazlar için elektron demeti 
akım karakteristiğinin 
çıkarılması için gerekli ölçüm 
düzenekleri geliştirilecektir.

EM Optik Hüzme Ölçüm 
Yöntemleri

Optik temelli vakum 
elektronik cihazlarda elektron 
demeti karakteristiğinin 
belirlenmesi için gerekli 
ölçüm düzenekleri 
geliştirilecektir. 

Yüksek Güç RF Ölçümü

Tüm vakum temelli 
elektronik cihazlar için 
yüksek güçte RF ölçüm 
gereksinimleri belirlenerek 
ölçüm düzenekleri 
geliştirilecektir. 

Malzeme 
Karakterizasyonu

Tüm vakum temelli 
elektronik cihazlar için 
mevcut ve yeni teknoloji 
malzeme karakterizasyon 
tekniklerinin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 
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7.6.3 Değerlendirmeler

Vakum Elektroniği Teknolojileri OÇG’de; söz konusu teknolojiler katılımcı kurum/kuruluşlarının 

ortak fikir birliği ile sistem, alt sistem, alt bileşen ve üretim/paketleme gibi her alanda ayrı 

ayrı gruplandırılarak değerlendirilmiş ve toplam 10 adet teknoloji konusu belirlenmiştir.  Her 

teknoloji konusu raporun bu bölümüne ait alt bölümlerde detaylı olarak tanımlanmıştır.

7.6.3.1 RF Güç Yükselteçler

Vakum Mikrodalga Tüp (VMT) teknolojisine dayalı RF güç yükselteçleri; çift elektrot (Diyot) 

yapısı olan katot ve anot üzerinden elde edilen hareketli serbest elektron huzmesi ile sabit 

elektromanyetik dalganın akıllı bir şekilde etkileşiminden mikrodalga sinyalin güçlendirilmesi 

prensibine göre çalışmaktadırlar. Katot tarafında oluşturulan serbest elektronların, katot ile 

anot arası uygulanan gerilim farkı ile anot tarafına akması sağlanır. Bu elektron akımının RF 

işaret hattı üzerinde işaretin üzerine enerji geçişi sağlaması VMT RF güç yükselteçlerinin 

temelini oluşturur.21

RF güç yükselteçlerinin teorisi eski tarihlere dayanmakla birlikte, ilk olarak 1942 yılında 

İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde TWT ile RF yükselteç prensipleri Rudolf Kompfner 

tarafından gösterilmiştir. Bu cihazın Small Signal Teorisi ise Bell Laboratuvarından John R. 

Pierce tarafından geliştirilmiştir. Radar teknolojisi üzerine yapılan ilk çalışmalar 1900’lü yılların 

başlarına dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, transistörün geliştirilmesi 

ve katıhal (solid-state) teknolojisindeki gelişmeler ile bu sistemlerin yalnızca düşük güç, dar 

bant ve düşük maliyetli sistemlerde etkin olduğu, yüksek frekanslarda geniş bant ve yüksek 

güç uygulamaları için ise VMT sistemlerinin tek çözüm olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu 

sistemlerin güç seviyelerine ek olarak overall tüp verim oranları da katıhal yükselteçlerine göre 

daha yüksektir. Bununla birlikte bu sistemlerde çalışırken oluşan ısının sistemin stabilitesine 

etkisi katıhal yükselteçlerine göre oldukça azdır.

RF güç yükselteçlerinden en konvansiyonel olanları; Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci 

(TWTA), Mikrodalga Güç Modülü (Microwave Power Modules-MPM), Çapraz Alan Yükselteçleri 

(Crossed-Field Amplifiers-CFA) ve Gyro-Yükselteçler (Gyro-TWT, Gyro-Klystron, Gyro-

Twystrons) sayılabilmektedir.

Bu cihaz ve alt sistemlerinin çeşitli platformlar için uygulama alanları Tablo 7.11’de verilmiştir.

21 Gilmour, A. S. 2011. “Klystrons, traveling wave tubes, magnetrons, crossed-field amplifiers, and gyrotrons. Norwood, MA, Artech 
House.
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Tablo 7.11    RF Güç Yükselteç Uygulama Alanları

Şekil 7.17    TWT ve Bileşenleri 22

UYGULAMA \ PLATFORM Yüzey 
(Kara/Deniz) Hava Uzay

Radar

Arama ve Gözetleme √ √ √
Atış Kontrol √ √
Hava Durumu √ √
Füze Uçuş Kontrol √ √

Elektronik Karşı Tedbir √ √

Uydu 
Haberleşme

Yukarı bağlantı √
Aşağı Bağlantı √

TV/Radyo Yayınları √
Bilimsel ve Endüstriyel Uygulamalar √

TWT (Şekil 7.17), geniş bantlı güç yükselteç cihazlarındandır. TWTA sistemleri yüksek frekans, 

yüksek verimlilik ve geniş bantlı uygulamalarda oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Çok yüksek güvenilirliğinden dolayı birçok uydu haberleşmesi sisteminde TWTA sistemi 

kullanılmaktadır. Kompakt yapısı ve geniş bant uygulamalarındaki yüksek verimi ile birçok 

uygulamada da ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan hız modülasyonlu Vakum Mikrodalga 

Tüpler (VMT) içerisinde önemli bir yere sahiptir.21

22 https://artes.esa.int/projects/l-and-s-band-travelling-wave-tubes-step-3-and-step-4
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Şekil 7.18    Virkatör ve Bileşenleri24

23 Swegle, J., Schamiloglu, Edl and, Benford, J. 2007. “High Power Microwaves, Second Edition. High Power Microwaves”, Second 
Edition. Series: Series in Plasma Physics.
24 https://www.researchgate.net/figure/An-oscillator-with-virtual-cathode_fig21_48177934

RF güç yükselteç sistemlerinin dünya çapındaki pazar payı araştırmalarında önde gelen 

firmalar; L3 Technologies, THALES, TMD Technologies, e2V, TELEDYNE, TESAT, Linearizer 

Technology olarak gösterilmektedir. TWT ve MPM için yapılan çalışmalar artan bir pazar payı 

olduğunu işaret etmektedir. Askeri alanda; EH, İHA, SİHA, SAR, aktif faz dizi anten, savaş 

uçakları, SATCOM, elektronik karşı önlem vb. alanların yanı sıra sivil alanda; uydu haberleşme, 

hava tahmin radarları vb. alanlarda amaca uygun MPM sistemleri kullanılmaktadır.

7.6.3.2 Yüksek Güç RF Kaynakları  

VMT teknolojisine dayalı yüksek güçlü RF kaynakları (Elektromanyetik dalga üreteçleri) 

yüksek güçlü Magnetron, Vircator, Klsytron, MILO (Magnetically Insulated Line Oscillator), 

Gyrotron, Realtron, Backward Wave Oscillator (BWO) ve Ubitron gibi osilatörlerdir. Bu VMT 

cihazlarda yüksek güçlü RF; ivmelendirilmiş (Hızı modüle edilmiş) elektronun kinetik enerjisinin 

mikrodalga formundaki elektromanyetik enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilmektedir. Şekil 

7.18’de VMT cihazlarından virkatör örnek olarak gösterilmiştir.  Bu kaynaklar darbe modunda 

çalışabildiği gibi belirli bir frekans aralığında sürekli modda da RF ve mikrodalga enerji açığa 

çıkarabilir. 23

Yüksek güç RF kaynaklar uzun yıllar boyunca, parçacık hızlandırıcılar, kablosuz güç iletimi, 

kontrollü füzyon reaktörleri, plazma üretimi, EH, uydu/uzay haberleşmesi ve yüksek güç radar 

gibi çok geniş bir sahada kullanım alanı bulurken, gigaWatt mertebelerinde enerji seviyesine 

ulaşılması ile özellikle askeri savunma ve harp sistemlerinde, elektronik sistemleri bozmak ya 

da yok etmek amacıyla elektromanyetik enerjinin yönlendirilmesi şeklinde de kullanılabilir 

olması özelliğiyle dikkatleri üzerine toplamıştır.



126

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

Yüksek güçlü RF kaynaklar köken itibariyle klasik mikrodalga tüp teknolojisine dayanmakla 

beraber, darbeli yüksek güç ihtiyacı ve klasik tüp teknolojisinin çok üstünde mikrodalga güç 

gereksinimi yeni teknoloji alanlarıyla ilgilenmeyi de gerektirmiştir; bunlar darbeli güç üretim 

teknolojisi ve plazma fiziğidir. Elektromanyetik enerjinin üretilerek ya da güçlendirilerek 

yerden uzaya, uzaydan yere ve uzayda iki nokta arasında kablosuz iletimine yönelik çalışmalar 

mevcuttur. Örneğin NASA, uzaydaki güneş pili hücreleri vasıtasıyla toplanan enerjinin 

yeryüzüne iletilmesi üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalar, 1-12 GHz 

frekans bandında olup güç seviyeleri daha üst seviyelerdedir (TeraWatt mertebesinde). 

Diğer taraftan son 25 yılda “Fast Wave Device” ailesi kategorisi içerisinde değerlendirilen 

Gyro-Aygıtlar (Gyro-devices)  yüksek frekanslarda klasik (Conventional microwaves tubes: 

slow wave device) aygıtlara nazaran önemli avantajları sebebiyle ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Klasik mikrodalga tüpleri Cherenkov Radyasyon prensibine göre çalışırken, Gyro aygıtlar 

Bremsstrahlung Radyasyon prensibine göre çalışır. 

Gyro cihazlar boyutları frekans yükselmesine bağlı olarak küçülme zorunluluğuna sahip 

olmadığından klasik tüplere nazaran yüksek frekanslarda ve yüksek güç çıkış ihtiyacında 

işletme kapasitesi ve fiziksel gerçekleştirilme imkânı daha yüksektir. 

Günümüz Gyro tüpleri yüzlerce megaWatt güç, %30’lara varan verimlilikleri ve milimetre dalga 

bölgesinden Tera-Hertz bölgesine kadar kullanılabilen aygıtlardır. Tüm Gyro aygıtlar içerisinde 

en popular olanı ve üzerine en fazla araştırma yapılan Gyrotron’dur. 

7.6.3.3 Katot

Katot; magnetron, TWT ve klystron vb. vakum mikrodalga tüplerde, hızlandırıcılarda ve 

FEL’lerde elektron emisyonu oluşturmak için kullanılan elektron kaynağıdır. Isı, ışık veya elektrik 

alan ile uyarılma sonrası yoğun olarak yüzeyinden elektron açığa çıkarabilen bir malzemedir. 

Katotlar vakum tüp elektroniği cihazlarının kalbini oluşturmaktadır.

Katotlar ait olduğu sistemlerin performanslarını ve ömrünü belirleyen en önemli bileşenidir. 

Örneğin uzaya gönderilen bir uydunun ömrü, üzerinde bulunan TWT’lerin çalışma ömrünü 

belirleyen katotun ömrüne bağlıdır. Uzayda bu cihazların üzerindeki katotların değiştirilmesi 

de mümkün olmamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı istenilen performansa sahip ve uzun 

ömürlü olarak üretilmesi, üretim tekniğinin elde edilmesi kritik öneme haizdir.  Mikrodalga 

vakum tüp uygulamalarında kullanılan katotlar elektron koparma mekanizmasına göre 

termiyonik emisyon, patlayıcı emisyon, alan emisyonu ve foto emisyon olmak üzere dört ayrı 

katot tipi üretimi mümkün olabilmektedir. Emisyon mekanizmalarına göre ise katotlar foto 

katot, termiyonik katot ve soğuk (Cold) katot olarak sınıflandırılmaktadır. Katotlar emisyon 

mekanizmalarından dolayı birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlara sahiptirler.20
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7.6.3.3.1 Termiyonik Katot

Termiyonik katot metal veya dielektrik yüzeyden ısıtarak ya da yüksek gerilim uygulanarak 

elektron koparılması amacına yönelik tasarlanmış aygıtlardır. Konvansiyel olarak VMT cihazların 

büyük çoğunluğunda bu tip katotlar elektron kaynağı olarak kullanılmaktadır. Isı ile uyarılma 

sonrası yoğun olarak yüzeyinden elektron açığa çıkarabilen bir yapıdır. 

7.6.3.3.2  Foto Katot

Foto emisyon mekanizmalı katot uygulama alanları; serbest elektron lazerleri ve enerji geri 

kazanımlı LINAC’lar için x-ışını üreten elektron demetinin parlaklık (Brightness) değeri büyük 

önem taşımaktadır. İleri elektron enjektörleri (Advanced electron injectors), lineer çarpıştırıcılar, 

yüksek güçlü FEL cihazları (Free electron laser) ve enerji kazanımlı lineer hızlandırıcılarda foto 

katotlar kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak dördüncü nesil ışık kaynakları ve düşük enerjili 

lineer hızlandırıcılarda da araştırma konusu olarak yerini almaktadır.

Şekil 7.19    Foto Katot25

25 https://www.lambertinstruments.com/photocathodes

Şekil 7.19’da gösterilen foto katotlar kendi aralarında yarı iletken foto katotlar ve metalik foto 

katotlar olmak üzere ayrı ayrı incelenebilir.

7.6.3.3.3 Soğuk Katot (Cold Cathode)

Soğuk katot, flaman tarafından ısıtılmayan bir katot tipidir. Elektronları alan yayınımlı ve gazla 

doldurulmuş tüplerde ikincil emisyon yoluyla yayabilirler. Bazı örnekler neon ışıklarındaki 

elektrotlar, dizüstü bilgisayarlarda, tiratron tüplerinde ve crookes tüplerinde arka ışık olarak 

kullanılan soğuk katot floresan lambalarıdır (CCFL’ler). Mutlaka oda sıcaklığında çalışmazlar. 

Bazı cihazlarda katot, içinden akan elektron akımı ile ısıtılır ve bu sıcaklıkta termiyonik 

emisyonun meydana geldiği bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Örneğin, bazı flüoresan tüplerde, akımı 

tüpten başlatmak için elektrotlara anlık bir yüksek voltaj uygulanır. Elektrotlar başladıktan 

sonra akıntıyı sürdürmek için elektronları yaymaya devam edecek şekilde akım tarafından 

yeterince ısıtılır.
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Soğuk katotlar ayrıca fotoelektrik emisyon yoluyla elektron yayabilir. Bunlar genellikle foto 

katotlar olarak adlandırılır ve gece görüş gözlüklerinde kullanılan bilimsel cihazlarda ve 

görüntü yoğunlaştırıcı tüplerde kullanılan foto tüplerde kullanılır.

7.6.3.4 Terahertz Vakum Tüp Kaynakları

THz (Terahertz) dalgaları elektromanyetik spektrumunda genellikle 0.3-3 THz aralığında 

değişen, limitleri tam olarak belirlenmemiş elektromanyetik dalgalardır. 

Terahertz vakum tüp kaynakları; bu bandta çalışan küçük boyutlu, geniş bandlı RF üreteçlerdir. 

Gyrotrons, synchrotrons, traveling wave tube, rölativistik klystron, extended interaction 

klystron, backward wave oscillator üzerinde çalışılan THz VMT kaynakların bazılarıdır.26  Yüksek 

hızlı haberleşme, gizli silah/tehdit yakalama, yüksek çözünürlüklü görüntüleme, kimyasal 

spektroskopi, materyal araştırmaları, derin uzay araştırmaları ve haberleşmesi, basit biyolojik 

spektroskopi ve biyomedikal teşhis gibi alanlar THz kaynakların kullanımına bağlı gelişme 

potansiyeline sahip alanlardır.

THz bölgesi için, hassas elektromanyetik devre üretimi, yüksek kalitede elektron demeti 

üretimi ve kontrolü, yüksek vakum paketleme ve kontrolü ile tasarım karmaşıklığı Mikroüretimli 

Vakum Elektronik Cihazlarında (MVEC) karşılaşılan zorluklardandır. Belirtilen bu zorluklarda 

elektronların optik ve elektromanyetik fiziği, sayısal tasarım ve analiz kodları, mühendislik ve 

üretim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte önemli bir ilerleme sağlanmıştır.

7.6.3.5 Yüksek Güç RF ve THz Uygulamaları için Lazer (SEL)

Serbest Elektron Lazer (SEL)’ler, elektron demetini paketçik yapılarına bölerek optik alanda 

oldukça yüksek parlaklıkta, enine koherent ışınım üretirler. Bu olay salındırıcı magnetin 

oluşturduğu periyodik manyetik alandaki optik alanla elektron demetinin etkileşmesi sonucu 

gerçekleşir. Paketlenmiş yapıdaki elektron demetinin optik alanla etkileşiminden ortaya çıkan 

ışımanın gücü paketlenmemiş yapıdaki elektron demetinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan 

ışımanın gücünün karesine eşittir. SEL’ler depolama halkası kullanarak kızılötesinden (IR) 

morötesine (UV) geniş bir spektral bölgede uzun yıllardır çalışmaktadır. Birçok depolama 

halkası uzun SEL salındırıcı magnetleri kapsayacak şekilde uzun düz kesitler içerecek şekilde 

tasarlanırlar. Depolama halkasına dayalı SEL’ler çok yüksek parlaklıkta ve koherentlikte ışınım 

üretirler ve günümüzde çalışmakta oldukları dalga boyu aralığı sebebiyle dördüncü nesil ışınım 

kaynağı olarak düşünülebilirler. Mevcut depolama halkalı SEL’ler, osilator modda çalışmaktadır. 

Linaka dayalı kısa dalga boylu SEL’ler özellikle kısa atma (Puls) süresi, pik parlaklığı, koherentlik 

gibi özellikleriyle sıradışıdır. Hızlandırıcı toplumunda artan bir güvenilirlikle linaka dayalı kısa 

dalga boylu SEL’ler inşa edilmektedir. Aynı zamanda SEL’lerin 21. yüzyılda bu özellikleriyle yeni 

bir bilim alanı olacağı artan bir gerçekliktir. 27

26 Srivastava, Anurag. 2015. “Microfabricated Terahertz Vacuum Electron Devices: Technology, Capabilities and Performance 
Overview”, European Journal of Advances in Engineering and Technology. 2. 54-64.  
27 Winick, H. 1998. “Fourth Generation Light Sources”, IEEE, 37-41.
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28 Swegle, J., Schamiloglu, Edl and, Benford, J. 2007. “High Power Microwaves, Second Edition. High Power Microwaves”, Second 
Edition. Series: Series in Plasma Physics.

7.6.3.6 Vakum Temelli Cihazlar için Güç Kaynağı

TWTA, magnetron, klystron, vircator gibi vakum temelli cihazların işlevini yerine getirebilmeleri 

için darbeli veya sürekli modda DC yüksek gerilim üreteçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yüksek voltaj güç kaynakları aşağıda listelenmiştir.

• Tesla Traformatör

 ■ Marx Darbe Üreteci

 ■ Yürüyen Dalgalı Tüp-YDT için Yüksek Gerilimli Güç Kaynağı-YGGK

 ■ AC-DC Çevirici Bölmesi

 ■ Evirici ve Yüksek Gerilim Trafosu

 ■ Düşük Gerilimli Güç Kaynağı

 ■ Flaman Isıtıcı

 ■ Grid Modülatör 

 ■ Art Düzenleyici (Post Regulator)

 ■ Sayısal/Analog İzleme ve Kontrol 

• Magnetron Modülatör

Tipik bir VMT cihazı yüksek gerilim güç kaynağı ihtiyaçları aşağıdaki gibidir: 28

• Katot Gerilim Üreteci (Ek): Vakum elektronik cihazlarda katot ile anot arasına uygulanacak 

gerilim farkı (Katot gerilimi-Ek) ile katot yüzeyinde oluşan elektron kümelerinin katottan 

anoda doğru hızlandırılması sağlanır. Katot gerilimi istenen elektron akı yoğunluğuna 

göre değişebilmektedir. Uygulamaya göre 4kV ile 150kV arası katot gerilimleri 

kullanılabilmektedir.

• Flaman Isıtıcı Gerilim Üreteci (Ef): Genelde kullanılan katot yapıları ısıl iyonik katotlardır. 

Bu tür yapıların serbest elektron üretebilmeleri için yüzey sıcaklıklarının belli bir seviyeye 

kadar yükseltilmesi gerekmektedir. Bu işlem, genelde tungsten taban malzemesi 

içine gömülen ısıtıcı elektrot ile gerçekleştirilmektedir. Helis yapıda sarılmış bir tel 

direnç niteliğindeki bu elektrot, katoda göre ortalama 6.4VDC daha negatif gerilimde 

kutuplanarak çalışmaktadır.

• Grid/Odak Elektrot Modülatör (Eg): Katot/anot arasındaki elektron akısının, iki elektrot 

arasına yerleştirilen ızgara veya anahtarlama elektrotu ile hızlı ve katota göre görece çok 

düşük değerdeki gerilim değerleri ile aç/kapa anahtarlamasını sağlayan güç kaynağıdır. 

Katota göre ±250VDC değerleri ile elektron akısı kesilip açılabilmektedir.
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• Kollektör Gerilim Üreteci (Ec1,c2…): Yürüyen dalgalı tüp gibi çok elektrotlu VMT 

cihazlarında elektron tabancasında enerjilendirilen elektron demetinden RF etkileşim 

sonrası artık kalan elektronların toplandığı yer kollektör elektrot(lar)ıdır. Katota göre daha 

pozitif olarak kutuplanan bu elektrotların sayısı ve gerilim dağılımları uygulamaya göre 

değişmektedir. Elektrotlardaki dağılım oranları %30-90 arasında kalmaktadır. Kollektör 

elektrot sayısı arttıkça birbirlerine yaklaşık oranlarda olmakla beraber kollektör gerilim 

sayısı da artmakta, ilgili vakum elektronik cihazın verimini de yükseltmektedir.

Genel olarak, bir vakum temelli cihazın enerji kaynağı elektron tabancası ve özelde de bu 

yapı içindeki elektron yayıcısı, katottur. Katot/anot arasında oluşturulan yüksek gerilim 

(Katot gerilimi (Ek)) tüm vakum temelli cihazlarının başta gelen gereksinimidir. Dolayısıyla, 

vakum temelli cihazlar için katot gerilimi, yüksek gerilim güç kaynağı yapısının temelini 

oluşturmaktadır.

7.6.3.7  Vakum Kılıfı

Ultra  Yüksek Vakum (UHV-Ultra High Vacuum) ortamda aktif veya pasif olarak kullanılan 

yüklerin ortalama serbest yollarını uzatarak cihazların düzgün çalışmasını sağlamak için 

kullanılır. Aksi takdirde çarpışan bu yükler istenilen çalışma karakteristiklerini etkileyerek 

çalışmayı durdurur. 10E-9 ile 10E-11 mbar arasında tanımlanabilen bu basınca derin uzay (Deep 

space) dışında elde etmenin tek yöntemi UHV’nin nasıl elde edileceğini bilmekten geçmektedir. 

Uygulama alanı olarak askeri alanda kullanılan VMT cihazlar, X-ışınları tüpleri, kapalı gaz lazer 

tüpleri ve özellikle medikal uygulamalar sayılabilir.21

7.6.3.8 Vakum Temelli Üretim Teknolojileri ve Paketleme

VMT cihazlar en küçük bileşeninden dış kılıfına kadar özel üretim ve paketleme/montaj 

hassasiyetine sahiptir. Vakum mikrodalga tüplerin üretim ve paketleme süreçleri önemli 

bilgi birikimi gerektirmektedir. Daha öncede bahsedildiği üzere bu teknoloji sadece gelişmiş 

ülkelerde belirli firmalar tarafından gerçekleştirilebilen üretimlerdir. Özellikle TWT üretiminde, 

yüksek vakum gereksinimi (>10-7) ve alt bileşen olarak yoğun metallerin (Molibdenyum, 

Tungsten vb.) 1µ hassasiyet seviyelerine kadar işlenmesi gereksinimi en önemli zorluklar 

olarak ortaya çıkmaktadır. Montaj aşamasında da yine TWT örnek verecek olursak yavaş dalga 

yapısına sahip diğer VMT’lerinde karşılaşacağı gibi eş eksenleme problemidir. Her bir parçanın 

üretimi ve montajı ayrı ayrı çok hassas olarak planlanması gerekmektedir.

7.6.3.9 Vakum Elektroniği Test ve Ölçüm 

Tüm parçacık hızlandırıcı sistemlerinin olmazsa olmaz konusu demet (Hüzme) teşhisi 

konusudur. Teşhis sistemi, Işınım kaynağının ve iletim hatlarının, tasarımı ve çalışma koşulları 
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sırasındaki performansı hakkında bilgi vermesini sağlar. Teşhis elemanları, makine ve demet 

parametrelerinin her ikisini de ölçmesiyle, tüm standart çalışma koşulları ve standart olamayan 

koşulları kontrol altında tutar. Demet teşhisinin asıl amacı demeti iletim hattının merkezinde 

tutmaktır. Teşhis elemanlarının tamamı sinyal işleme elektroniğine ihtiyaç duyar. Parçacık 

(Elektron, proton, pozitron nötron vb.) teşhis sistemi, foton (Serbest elektron lazeri vb.) teşhis 

sistemi olarak demet teşhis sistemi kendi içinde ikiye ayrılır. 

Elektron demeti kontrol etmek için önce elektron demetinin özelliklerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Örneğin demetin iletim hattında (Demet borusu içinde) konumunu değiştirmek 

için demet konumunu bilinmesi gereklidir. Tam bir teşhis yapabilmesi için elektron teşhis 

elemanları kullanılarak aşağıdaki ölçümler yapılabilir;

• Elektron demetinin kesit görüntüsünün ölçümü,

• Elektron demet akımı ölçümü,

• Elektron demetinin konum ölçümü,

• Elektron demetinin yayınım ölçümü,

• Elektron demet enerjisi ve enerji yayınımı ölçümleri,

• Elektron demeti paketçik uzunluğu ölçümü,

• Elektron demeti kayıp miktarının ölçümü,

gibi ölçüm değerlerini mümkün olduğunca gerçek değerine yakın bir şekilde ölçülmesi 

elektron demetinin iletim hattı içindeki davranışı hakkında önemli bilgi verecektir. Bu 

kapsamda yukarıda listelenen elektron demet teşhisi ölçümlerinin hangi donanım ve yöntem 

ile gerçekleştirebileceği aşağıda listelenmiştir:

• Elektron Demet - Kesit Ölçerler

 ■ Görüntüleme Ekranları

 □ YAG:Ce görüntüleme ekranı              

 □ Chromox görüntüleme ekranı

 ■ İkincil Yayınım Monitörü (İYM)

 ■ Tel Tarayıcı

• Elektron Demet - Yük Ölçerler 

 ■ Toplam- Hızlı Akım Dönüştürücüler

 ■ Faraday Kap

• Elektron Demet - Konum Ölçerler 

 ■  Demet Konum Monitörü

 ■ Amaca Uygun Görüntüleme Ekranları
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• Elektron Demet - Yayınım Ölçerler 

 ■  Maske Yöntemi

 □ Delikli maske 

 □ Yarıklı Maske

 ■ Odaklayıcı Magnet Taraması

• Elektron Demet - Enerji ve Enerji Yayınımı Ölçerler 

 ■ Enerji Spektrometresi

• Elektron Demet – Paketçik Uzunluğu Ölçerler

 ■ Şetir(Streak) Kamera

 ■ İnterferometre Yöntemi

 ■ Elektro Optik Örnekleme

• Elektron Demet - Kayıp Ölçerler 

 ■ Demet Kayıp Monitörü

 ■ Farklı Akım Monitörleri

Optik Hüzme Test ve Ölçüm Yöntemleri

• SEL (Serbest Elektron Lazeri) Foton Diyagnostiği ve Temel Bileşenleri29 

 ■ Diyagnostik masası

 ■ Aynalar 

 ■ Işın ayırıcı 

 ■ Spektrometre 

 ■ Dedektörler 

 ■ Ge:Ga Dedektör (Galyum Katkılı Germanyum)

 ■  Pyro-Elektrik Dedektör

 ■ Yüksek ve Düşük Güç Dedektörleri

 ■ Nd: Vanadat lazer sistemi ve plazma anahtar sistemi 

 ■ Zayıflatıcı 

 ■ Demet hattı için kullanılan pencereler 

 ■ Polarizasyon dönüştürücü

 ■ Optomekanik bileşenler 

 ■ Otokorelatör

29 Lehnert, U., et al. 2005. “Optical Beam Properties and Performance of the MID-IR at ELBE ”, 27TH International Free Electron 
Laser Conference, Stanford, California, USA, 287. 
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30 Boot, H. A. H., and Randall, J. T. 1976. “Historical notes on the cavity Magnetron”, IEEE

7.6.3.10 Kovuk

Kovuk yapısı, spektrumun mikrodalga bölgesindeki elektromanyetik alanları sınırlayan kapalı 

bir metal yapıdan oluşan özel bir rezonatör türüdür. Kovuklar, içi boş veya dielektrik malzeme 

ile doldurulmuş bir yapıda olabilirler. Elektron salınımı ile oluşan mikrodalga kovuğun 

duvarları arasında rezonans frekanslarında hareket eder. Bu sayede bir bant geçiren filtre 

görevi görerek belirli bir frekanstaki mikrodalgaların yakın frekanslarda mikrodalgaları bloke 

etmesini sağlarlar.  Kovuk yapıları RF ve mikrodalga osilatörlerde ve vericilerde mikrodalga 

sinyalleri oluşturmak için, radarlarda, mikrodalga röle istasyonlarında, uydu haberleşmesi ve 

mikrodalga fırın gibi sistemlerde ise belirli bir frekansta bir sinyali diğer sinyallerden ayırmak 

için filtre olarak kullanılırlar. RF kovukları, hızlanma voltajı uygulanarak içinden geçen yüklü 

parçacıkları da manipüle edebilmektedirler.  Parçacık hızlandırıcılarında ve klystrons ve 

magnetron gibi mikrodalga vakum tüplerinde bu amaçla kullanılırlar. Magnetron osilatörü RF 

devresi rezonanttan kovuklardan oluşmaktadır.21

7.6.4 Öneriler

TSK’nın birçok deniz, kara ve hava unsurlarında da kullanılan VMT sistemleri (TWT, Magnetron 

vb.) ekonomik ömrünü tamamlamakta veya belirli kullanım süreleri sonunda değiştirilmek 

zorunda kalınmaktadır. Bu cihazlar radar ve EH sistemlerinin temel unsurları olduğu için askeri 

mühimmat olarak yedeklenmesi gereken alt sistemlerdir. Vakum elektroniği teknolojisiyle 

ülkemizde hayata geçirilecek savunma sanayii uygulamaları ile bu ihtiyaçları karşılanabilecek 

ve sistemlerin idamesi sağlanabilecektir.  Sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bir teknolojide 

VMT teknolojisi üreten Thales, L-3, TMD, CPI gibi şirketlere küresel rakip olabilecek yerli 

sanayii kuruluşlarının oluşturulma potansiyeli vardır. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerle 

ülkemizin cari açığını azaltıcı etkisi olacağı gibi ülkemize küresel tedarikçi olma imkânı yanında 

siyasi ve ekonomik stratejik avantaj sağlayacaktır.

Tüm bunlara ilaveten VMT temelli YES sistemlerinin geliştirilmesiyle de; Silahlı Kuvvetlerimizin 

kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilecek özellikte, olası hedef elektromekanik 

sistemlerin uzaktan yüksek güç RF enerji ile imhası veya etkisiz hale getirilmesi görevini yerine 

getirebilen elektromanyetik silah ihtiyacı karşılanacaktır. Ayrıca bu alanda yürütülecek Ar-Ge 

çalışmaları; başta yüksek güç RF, X-ray ve manyetik görüntüleme teknolojilerinde gerekli olan 

darbe şekillendirici birim ve manyetik anahtarlama bileşeni açığı giderilebilecektir. Bu sistemler, 

hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanılabilmesi, insanlara zarar vermemesi ve geleneksel 

patlayıcı mühimmatlara ihtiyaç duymaması sebebiyle önemli avantajlar sunmaktadır. Diğer 

taraftan karşı tedbir olarak teknolojiye sahip güçlerden gelebilecek tehditlere karşılık 

verebilmek amacıyla bu sistemlere ve teknolojiye hâkim olunması; ülke güvenliğinin korunması 

açısından da son derece stratejik bir önem arz etmektedir.
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Vakum elektroniği hızlandırıcı uygulamalarında ise SEL’lerin dünyadaki pazar payı yüksek 

teknolojik sistemlerin ve cihazların geliştirilmesi ile yenilikçi deneylerin yapılmasına yöneliktir. 

Gelişmiş teknoloji günümüzde hızlandırıcılardan elde edilen ışınım teknolojileri ile yapılan 

deneyler ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarmakta olduğundan ülkemizin de bu alanda yer 

alması için biran evvel bu teknoloji ile tanışması ve kullanımını yaygınlaştırması gerekmektedir.

RF teknolojilerinde katıhal elektroniği konularındaki gelişmeler tüm dünyaya adeta Silikon 

Çağı’nı yaşatmaktadır. Bu doğrultuda, kökleri 19. yüzyıla kadar dayanan ve yarım yüzyılı aşkın 

süre önce radyolarda, bilgisayarlarda ve diğer elektronik ve radyo frekansı cihazların temeli 

olan VMT cihazlar bazı uygulamalar için yerini bu teknolojiye bırakmaktadır. Vakum elektroniği 

eski fakat kullanılabilir bir teknolojidir. Bu bakımdan, VMT cihazlar yüksek güç ve frekansa 

dayalı birçok uygulamasıyla (Mikrodalga fırınlar, radar, magnetronlar vb.) günlük yaşantıda 

kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle TWT, katıhal amplifikatörlerine nazaran yörünge 

güvenilirliği ve yüksek güç verimliliği ile ürettiği güçlü elektromanyetik sinyaller sayesinde 

haberleşme uydularında tercih edilmektedir. Bununla birlikte, talaş eritme (Chip-melting) 

çalışma güçlerinde navigasyon ve çarpışmadan kaçınma için modern havacılık radar sistemlerini 

mümkün kılan yüksek frekanslı sinyaller üretme yeteneğine sahiptirler. Ayrıca günümüzde 

ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde, kara, deniz ve hava (Uydu/uzay)  platformlarının kritik 

haberleşme ve radar sistemlerini güçlendiren 200.000’den fazla VMT cihazının bulunduğu 

bilinmektedir.  

Son dönemlerde VMT cihazlarındaki teknolojik gelişmeler; mevcut yapıların daha yüksek 

frekanslarda ve daha kısa dalga boylarında (Milimetre dalga bölgesinde) çalışabilir duruma 

getirilmesi yönünde ilerlemektedir. Bu durum savunma sanayii uygulamaları açısından önemli 

avantajlar sağlayacaktır. Bu bağlamda DARPA, Yeni Yenilikçi Vakum Elektronik Bilimi ve 

Teknolojisi (INVEST) programı yürütmektedir. Bu program ile yeni nesil daha yetenekli VMT 

sistemlerin bilim ve teknoloji tabanını geliştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle, 75GHz üzerindeki 

milimetre dalga frekanslarında çalışan yeni nesil vakum tüpleri için bilim ve teknoloji tabanını 

güçlendirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

7.6.5 Sonuç

Dünyada sadece savunma sanayiinin ihracat boyutunda geliştiği ülkelerde vakum elektroniği 

teknolojileri için tasarım ve üretim teknolojisi bulunmaktadır. Günümüzde kendi ihtiyacı 

olan vakum mikrodalga üreteçleri milli teknolojisi ile üretebilen ülke sayısı çok sınırlıdır. VMT 

sistemlerde ülkemiz açısından da %100 dışa bağımlılık söz konusudur. Bu teknoloji, yurt dışından 

temin edilemeyen veya temin edilmesine rağmen çeşitli nedenlerle idamesi sağlanamayarak 

harekâtı tehlikeye sokabilecek olan ve bu nedenle yurt içinde imali gerekli görülen teknoloji 

sınıfı olan kritik teknoloji sınıfı kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, vakum 
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elektroniği teknolojileri uygulamaları uzun yıllar radar, elektronik harp, uydu haberleşmesi, 

parçacık fiziği, hızlandırıcılar ve medikal cihaz ve biyomedikal tıp alanlarında birçok uygulama 

alanı bulmuş ve bulmaya devam etmektedir. Son yıllarda da YES uygulamaları ile de askeri 

modern savaş ve savunma sistemleri için hedef teknoloji özelliğini kazanmıştır. 

Bu bağlamda, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda vakum elektroniği alanında gerçekleştirilecek 

özgün projelerle bilim ve teknoloji hazırlık seviyelerinin üst seviyelere taşınması, katma değeri 

yüksek ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesine önayak olacaktır. Bu durum, ülkemizin cari 

açığını azaltacağı gibi ülkemize küresel tedarikçi olma imkânı yanında siyasi ve ekonomik 

stratejik avantajlar sağlayacaktır. 

Günümüzde ülkelerin çalıştığı yeni bir teknoloji olan “ElektroManyetik Silahlar-EMS” konusu 

OÇG içerisinde ele alınmış bir konu olmamasına rağmen, teknolojinin muharebe sahasında 

kritik ve oyun değiştirici etkisi nedeniyle incelenmiştir. EMS’ler ülkemizde bu alanda yapılan 

çalışmalar, yürütülen/yürütülmekte olan projeler, var olan altyapılar yönüyle ele alınmıştır. 

EMS’ler:

• Elektromanyetik Bomba

• Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sinyal Yayan Sistemler (High Power Electromanyetik-

HPEM)

• Elektromanyetik Fırlatıcılar

olmak üzere üç grup altında yer almaktadır. Ülkemizde EMS alanında teknoloji geliştirme 

çalışmalarının sürdürülmesinin milli kritik olduğu değerlendirilmektedir.

7.7 RF SİNYAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

7.7.1 Genel Bilgi

RF Sinyal İşleme RF sistemleri tarafından elde edilen verilerin etkin olarak değerlendirilerek 

her bir sistemin tek tek ve bir arada başarılı şekilde kararlar üretmesini sağlayan kritik bir 

teknolojidir. RF sistemleri tarihsel olarak her biri tek başına görevini icra edecek şekilde 

tasarlanmış donanım bileşenleri ve veri işleme teknikleri kullanılarak üretilmişlerdir. 

Sinyal işleme donanımları ve iletişim sistemlerinde yaşanan dramatik gelişimin yanı sıra yapay 

zeka ve makine öğrenmeye dayalı bilişsel sinyal işleme teknolojisindeki büyük ilerlemeler RF 

sistemlerinin yeni bir vizyon ile tasarlanmasına imkan sağlamaktadır. 
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7.7.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan  değerlendirme  sonucunda 2 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.12’de 

listelenmiştir.

Tablo 7.12   Konu Önerileri ve Alt Başlıkları

Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Bilişsel Sinyal İşleme 
ve Kaynak Yönetimi

Var Olan İletişim 
Altyapısı Kullanılarak 
Bütünleşik Rf  Bilişsel 
Sinyal İşleme Ve Kaynak 
Yönetimi Alt Sistemi

A09 Bilgi ve Sinyal 
İşleme Teknolojileri

Bu teknoloji sayesinde RF 
sinyal işleme sistemi aldığı 
sinyalin ne tür bir sinyal 
(Radar/EH/Haberleşme)  
olduğunu algılayıp ona 
uygun olan sinyal işleme 
yöntemlerini uygulayarak 
çok etkin bir işlevi yerine 
getirebilecektir.

Bütünleşik Donanım 
Yapısı Üzerinde Rf  
Bilişsel Sinyal İşleme 
Ve Kaynak Yönetimi Alt 
Sistemi

Belirlenen bir platformun 
ihtiyaçlarına uygun olarak 
kullanılması gereken RF 
alt sistemleri bütünleşik 
bir donanım olarak 
tasarlanacaktır. Bu donanım 
tarafından sağlanan veriler 
bilişsel sinyal işleme 
teknikleri kullanılarak 
değerlendirilecektir. 
Donanımda yer alan 
kaynakların ihtiyaca en 
uygun şekilde kullanımı 
da bilişsel sinyal işleme 
teknolojisi kullanılarak 
gerçekleştirilecektir.

Dağıtık Sistem Ağları 
için Bilişsel Sinyal 
İşleme Sistemi

Var Olan İletişim 
Altyapısı Kullanılarak 
Dağıtık Sistem Ağları 
İçin Bilişsel Sinyal 
İşleme Sistemi

A09 Bilgi ve Sinyal 
İşleme Teknolojileri

Var Olan iletişim altyapısı 
kullanılarak Dağıtık Sistem 
Ağları için Bilişsel Sinyal 
İşleme Sistemi Elektronik 
Harp Ortamının (EHO) 
geniş bir coğrafyada 
durumunun belirlenmesi 
amacıyla geliştirilecek kritik 
bir teknolojik kabiliyetin 
kazanımını amaçlamaktadır. 
Önerilen konu kapsamında, 
envanterimizde yer alan ve 
ağ yapısında haberleşen 
dağıtık sistemlerin yapay 
zeka ve makine öğrenme 
tekniklerine dayalı olarak 
geliştirilecek bilişsel sinyal 
işleme teknikleri ile yüksek 
başarımla kullanımlarını 
sağlayabilmek üzere 
bir sistem geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Dağıtık Sistem Ağları 
için Bilişsel Sinyal 
İşleme Sistemi 

Kurulacak Geniş Bantlı 
Ve Az Gecikmeli İletişim 
Altyapısı Kullanılarak 
Dağıtık Sistem Ağları 
İçin Bilişsel Sinyal 
İşleme Sistemi

A09 Bilgi ve Sinyal 
İşleme Teknolojileri

Önerilen konu kapsamında 
geniş bantlı ve az 
gecikmeli bir iletişim 
ağı kurulması ve bu ağa 
bağlı dağıtık sistemlerin 
verilerinden azami ölçüde 
faydalanılmasını sağlayacak 
Bilişsel Sinyal İşleme 
Sistemi geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.   
Geliştirilecek sistem 
kapsamında Elektronik 
Harp Ortamının (EHO) 
geniş bir coğrafyada 
durumunun belirlenmesini 
ve takibini sağlayacak kritik 
bir teknolojik kabiliyetin 
kazanımı amaçlamaktadır.

7.7.3 Değerlendirmeler

RF Sinyal İşleme Odak Çalışma Grubu, RF Teknolojileri Yol Haritası’na RF sinyal işleme alanında 

küresel bazda yürütülen güncel çalışmaların ışığında milli ihtiyaçlarımıza uygun teknoloji ve 

sistemler önermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda dört konu belirlemiştir. Tüm 

konu önerilerinde istatistiksel sinyal analizi, yapay zekâ ve makine öğrenme tekniklerinden 

oluşan bilişsel sinyal işleme teknolojilerine dayalı sistemler geliştirilmesini hedeflemektedir. 

Aşağıdaki bölümlerde her bir konu önerisi sunulmaktadır.

7.7.3.1 Bütünleşik RF Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak Yönetimi Sistemi

Yer ve  ağırlık  kısıtlaması bulunan askeri platformlarda, radar, EH ve haberleşme  antenleri, 

almaç/göndermeçleri ve hatta dalga biçimleri mümkün olduğu kadar ortaklanmaya 

çalışılmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için Bütünleşik RF Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak 

Yönetimi teknolojisinin geliştirilmesi önerilmektedir. 
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Şekil 7.20   Elektronik Harp Ortamı31

Önerilen konu kapsamında, milli teknoloji envanterimizde var olan RF alt sistemlerine dayalı 

Şekil 7.20’de örnek resmi verilen bir sistemi geliştirilebilecek teknolojik kazanım önerilmektedir.  

Bu sayede kısa zaman içerisinde hayata geçirilebilecek bir sistem geliştirilebilecektir. DARPA, 

ESA, ONR, Avrupa Birliği Projeleri benzer nitelikte çalışmalar yürütmektedir.

7.7.3.2 Bütünleşik donanım yapısı üzerinde RF Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak Yönetimi Alt 

Sistemi

Yer ve ağırlık kısıtlaması bulunan askeri platformlarda, radar, EH ve haberleşme antenleri, almaç/

göndermeçleri ve hatta dalga biçimleri mümkün olduğu kadar ortaklanmaya çalışılmaktadır. 

Şekil 7.21’de örnek bir Bütünleşik Elektronik Harp Ağı gösterilmektedir.

31 https://www.japcc.org/electronic-warfare-the-forgotten-discipline/
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Şekil 7.21   Bütünleşik Elektronik Harp Ağı32

32 https://www.tonex.com/training-courses/electronic-warfare-training-crash-course/

Önerilen konu kapsamında, belirlenen bir platformun ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılması 

gereken RF alt sistemleri bütünleşik bir donanım olarak tasarlanacaktır. Bu donanım tarafından 

sağlanan veriler bilişsel sinyal işleme teknikleri kullanılarak değerlendirilecektir.

Donanımda yer alan kaynakların ihtiyaca en uygun şekilde kullanımı da bilişsel sinyal işleme 

teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

DARPA önerilen konuya benzer nitelikte çalışmalar yürütmekte ve hedeflenen sistemi 

geliştirmeye çalışmaktadır. Donanımsal bütünlük amacıyla, F-35 Projesi kapsamında RF alt 

sistemleri tasarımı planlanmaktadır. 
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7.7.3.3 Var Olan İletişim Altyapısı Kullanılarak Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal İşleme 

Sistemi

Elektronik Harp Ortamının (EHO) geniş bir coğrafyada durumunun belirlenmesi amacıyla 

geliştirilecek kritik bir teknolojik kabiliyetin kazanımını amaçlamaktadır. Önerilen konu 

kapsamında, envanterimizde yer alan ve ağ yapısında haberleşen dağıtık sistemlerin yapay 

zeka ve makine öğrenme tekniklerine dayalı olarak geliştirilecek bilişsel sinyal işleme 

teknikleri ile yüksek başarımla kullanımlarını sağlayabilmek üzere bir sistem geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

7.7.3.4 Kurulacak Geniş Bantlı Ve Az Gecikmeli İletişim Altyapısı Kullanılarak Dağıtık Sistem 

Ağları İçin Bilişsel Sinyal İşleme Sistemi

Geniş bantlı ve az gecikmeli bir iletişim ağı kurulması ve bu ağa bağlı dağıtık sistemlerin 

verilerinden azami ölçüde faydalanılmasını sağlayacak Bilişsel Sinyal İşleme Sistemi 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Geliştirilecek sistem kapsamında EHO geniş bir coğrafyada 

durumunun belirlenmesini ve takibini sağlayacak kritik bir teknolojik kabiliyetin kazanımı 

amaçlamaktadır. Önerilen konu kapsamında kurulacak geniş bantlı ve az gecikmeli bir ağ 

yapısından azami şekilde faydalanabilecek sensörlerin geliştirilmesi ve bu sensörlerden elde 

edilen verilerin yapay zekâ ve makine öğrenme tekniklerine dayalı olarak geliştirilecek bilişsel 

sinyal işleme teknikleri ile yüksek başarımla kullanımlarını sağlayabilmek üzere bir sistem 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

7.7.4 Öneriler

RF Sinyal İşleme Çalışma Grubu yürüttüğü çalışmalar sonucunda RF alanında ülkemizin güncel 

ve gelecekte duyacağı ihtiyaçları, milli kabiliyetlerimizi ve teknoloji envanterimizi dikkate 

alarak bilişsel sinyal işleme tekniklerinin kullanıldığı sistem ve kritik teknolojiler belirlemiş ve 

konular önermiştir. Belirlenen konular iki başlık altında yer almaktadır. 

RF Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak Yönetimi sistemi geliştirilmesi konusunda var olan donanım 

altyapısının kullanıldığı ve kısa zamanda hayata geçirilebilecek bir sistem ile bütünleşik bir 

donanımın da geliştirilmesi önerilen daha kapsamlı ve uzun süreli bir sistem önerilmiştir. Bu 

amaçla gereken altyapı milli olarak mevcuttur. Bilişsel sinyal işleme teknolojisinin geliştirilmesi 

sırasında ihtiyaç duyulan bilgisayar altyapısı kolay ulaşılabilir niteliktedir. Bu alanda 

üstün nitelikte araştırmacılar hem üniversitelerimizde hem de savunma sanayii kurum ve 

kuruluşlarımızda bulunmaktadır. Bu nedenle önerilen konuların düşük risk ile kritik teknolojik 

kazanımlar sağlayabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.
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Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal İşleme sistemi geliştirilmesi konusunda var olan iletişim 

altyapısının kullanıldığı ve kısa zamanda hayata geçirilebilecek bir sistem ile geniş bantlı ve 

az gecikmeli bir iletişim ağ yapısının da geliştirilmesi önerilen daha kapsamlı ve uzun süreli 

bir sistem önerilmiştir. Her iki konu için gereken altyapı milli olarak mevcuttur. Ağ yapısında 

haberleşen dağıtık sistemlerin verilerini yapay zekâ ve makine öğrenme tekniklerine dayalı 

olarak işleyebilecek teknikleri geliştirebilecek nitelikteki araştırmacılar hem üniversitelerimizde 

hem de savunma sanayii kurum ve kuruluşlarımızda bulunmaktadır. Bu nedenle, düşük bir risk 

ile önerilen konular üzerinde milli kritik teknoloji kazanımı sağlanabileceği değerlendirilmiştir.

Önerilen konular üzerinde hazır çözümler mevcut değildir ve bu konular üzerinde küresel olarak 

yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Bu nedenle önerilen konular üzerinde başlatılabilecek 

projelerin savunma sanayiimizi küresel öncü konuma getirme potansiyeli bulunmaktadır.

Ülkemizde, özel ihtisas alanı olan radar, EH sistemlerinde kullanılabilecek, firma ve kurum/

kuruluşlarda uzman personel tarafından ilk kez geliştirilen algoritmaların değerlendirilebilmesi, 

entegratör firmalar tarafından kullanılabilmesine imkân sağlamak üzere devlet himayeli bir 

merkez “Radar, EH Algoritmaları Test Merkezi ” kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu merkez 

sayesinde;

• Milli RF teknolojilerinin geliştirilmesi sürecini objektif kriterler ile izleyebilmek,

• Envanterimizde yer alan donanım ve yazılımların başarım sınırlarının merkeze ait test 

ortamında belirlemek,

• Bu sınırlara göre Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak ve buna 

uygun Proje başlatmak,

• Küçük ölçekli firmalar tarafından geliştirilen algoritmaların merkeze ait test ortamı 

içerisinde test edilmesini ve onaylı bir kabiliyet sertifikasyonu verilmesini sağlamak,

• Entegratör kurum ve kuruluşların başarım sertifikasyonuna sahip teknolojileri kapsamlı 

projelerde güvenle kullanabilmelerine imkân sağlamak mümkün olacaktır.

Bahse konu algoritma test merkezinde;

• Geliştirilen sinyal işleme algoritmalarının detaylı testine imkân sağlayacak sinyal işleme 

donanım altyapısı,

• Detaylı testlerden geçmiş algoritmaları gerçek sistemlere yükleyerek gerçek zamanda bu 

sistemin çıktılarını izleyebilecek donanım altyapısı bulunması gerekmektedir.

7.7.5 Sonuç

RF Sinyal İşleme istatistiksel sinyal işleme, yapay zekâ ve makine öğrenme tekniklerinin 

kullanıldığı bilişsel sinyal işleme teknolojisindeki gelişmelerin uygulanması için çok önemli 
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bir uygulama alanıdır. Bu alanda ülkemizin milli kritik teknolojileri geliştirme imkânı 

bulunmaktadır. Bu imkânın değerlendirilmesi durumunda RF sistemlerinin başarımı önemli 

ölçüde artırılabilecektir. Bu amaçla iki ana başlık altında toplanan dört sistem önerilmiştir. 

Bu sistemler kısa vadede var olan altyapıların kullanılarak ilerlenebilmesine ve orta vadede 

de donanım altyapılarının tasarlanarak başarımı azami ölçüde artırılmış sistemler geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Önerilen konular RF sistemlerin genelinde birçok ortak çalışmayı 

tetikleyebilecek niteliktedir. 

7.8 KUANTUM TEKNOLOJİLERİ 

7.8.1 Genel Bilgi 

Kuantum Teknolojileri OÇG’de, ülkemizde kuantum teknolojileri konusunda mevcut altyapıları, 

10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken teknolojiler ve sistemler çalışılmıştır. Bu 

teknolojiler ve sistemler içerisinde özellikle gelecekte fark yaratacak ve stratejik önemi açısından 

öncelikli olan teknolojik konular listelenmiştir. Bu stratejik teknolojilerin gerçekleşmesinin 

önünde bulunan engeller ve bu engellerin aşılması için çözüm önerileri sunulmuştur. 

Kuantum teknolojileri son 10-20 yılda ortaya çıkan bir teknolojidir. Ülkemiz, ileri teknolojiler 

konusunda son yıllarda yaptığı atılımlara rağmen kuantum teknolojileri konusunda hem altyapı 

olarak hem de yürütülen araştırmalar açısından henüz başlangıç aşamasındadır. Kuantum 

bilişim ve kuantum teknolojileri konusunda Ar-Ge faaliyetleri teknolojik yeniliklere adapte 

olabilmek açısından çok önemlidir.

İlk kuantum devrimi (Mikro ve nano ölçeklerde geçerli olan fizik yasalarının anlaşılması ve 

uygulanması), yarı iletken teknolojileri, bilgisayarlar, lazerler ve GPS gibi birçok devrimsel 

teknolojilerin geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Günümüzde, pratikte daha önceden erişilmemiş 

kuantum etkilerini yeni kuantum sistemlerine ve malzemelerine uygulayacak olan ikinci bir 

kuantum devriminin başında bulunmaktayız. Bu devrimin ilk neticelerinin ortaya çıkmaya 

başlamasıyla birlikte, asıl devrimsel nitelikte uygulamalar günümüzde dünyada yürütülen Ar-

Ge sürecinden sonra, (5-15 yıl gibi sürede) meydana gelecektir. Bunların başında kuantum 

bilgisayarlar gelmektedir. Kuantum bilgisayar ve genel olarak, son zamanlarda hızlı gelişen 

yeni nesil kuantum teknolojilerinin en önemli iki konsepti şunlardır: 

• Süperpozisyon (Nesneler aynı zamanda birçok farklı durumlarda olabilirler) 

• Kuantum dolanıklığı (Nesneler doğrudan fiziksel etkileşim kurmadan birbiriyle derinden 

bağlantılı olabilirler) 

Kuantum hesaplamada, bir kübit veya kuantum bit, kuantum bilgisinin temel birimidir ve 

klasik bitin kuantum versiyonudur. Klasik bir bit sadece 0 veya 1 değerini alabilirken, bir kübit 

kuantum süperpozisyon özelliğinden dolayı aynı anda hem 0 hem de 1 durumunda bulunabilir. 

Kuantum bilgisayarlar bu özellikler sayesinde klasik bilgisayardan farklı olarak paralel işlem 



143

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

imkânına sahip olmaktadır. Böylece 2 kubit ile çalışan bir kuantum bilgisayarın işlem kapasitesi 

klasik bir bilgisayardan farklı olarak 2 bit değil 4, 3 kubitlinin de 8 bit ve genel durum için N 

kubite sahip bir kuantum çipi de 2N klasik bite karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, 512 kubitle 

çalışan bir ideal kuantum bilgisayarın işlem kapasitesi 2512= 1.3x10154 (154 haneli bir rakama 

eşit) olacaktır. Bu sayı, evrendeki bütün atomaltı (Subatomic) parçacıkların sayısından oldukça 

fazladır. Böylece, günümüzün ve geleceğin süper bilgisayarlarının çözemeyeceği problemleri 

birkaç dakikada çözebilmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler yeni üretim yöntemlerinin, yeni 

malzemelerin ve makine öğrenimi ile yapay zekâ konularındaki yeni paradigmaların tasarımında 

köklü gelişimlere neden olacaktır.

Kuantum teknolojilerinin ülkemizde de geliştirilmesi ve üretilmesine olan ihtiyaç bir örnek 

ile açıklanabilir. Son 15 yılda ortaya çıkan bulut (Cloud) kavramı tüm dünyada veri saklama 

metodolojisini kökünden değiştirmiştir. Birçok firma, kurum, kuruluş hiçbir verisini yerel olarak 

saklamamakta, uluslararası dev şirketlerin bulut veri merkezlerinde toplamaktadır. Verilerin 

bulutta saklanması kendi bulut veri merkezleri bulunmayan ülkelerin; bankacılık, savunma, 

sağlık, eğitim, tarım ve ulaşım verilerinin bazı durumlarda güvende olmamasına neden 

olacaktır. Kuantum bilgisayarlarının gücüne günümüzde yaygın olarak kullanılan asimetrik 

(RSA gibi) algoritmaların dayanamayacağı bilinmektedir.

Kuantum teknolojisinin önemini anlayan Çin Cumhuriyeti, özellikle kuantum kriptografi ve 

haberleşme konularına odaklanarak bu konularda patent sayılarını artırmıştır.  Şekil 7.22’de 

ülkelere göre kuantum teknolojileri konusunda başvurulan patentlerinin sayısı görülmektedir. 

Ülkemizin de kuantum teknolojilerine yapacağı yatırımlar, hem askeri hem de sivil verilerin 

korunması için dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaktır.

Şekil 7.22   Ülkelere Göre Kuantum Teknolojiler Konusunda Başvurulan Patentlerinin Sayısı33
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An analysis of global patents in quantum technology since 2012 shows China dominating 
quantum communication, but North America ahead on quantum computing.

Quantum key distribution (quantum communication) 
Quantum computing (including software) 
Other quantum technology 

33 E. Gibney, Nature 574 (2019) 22-24
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Diğer yandan kuantum fiziği temelleri üzerine kurulu devre elemanları, özellikle algılayıcılar, 

çok yakın bir gelecekte laboratuvar ölçeğinden çıkarak gündelik hayatta son derece önemli 

ve stratejik olmaya başlayacaktır. Kuantum dolanıklık sayesinde veriler tamamen güvenle 

iletilebilir, saklanabilir olacak ve siber suçların ve veri hırsızlığının önüne geçilecektir. 

Kuantum bilgisayar elemanları ile aynı prensiplere dayalı olarak çalışan kuantum algılayıcılar 

üzerine kurulu görüntüleme ve radar sistemlerinin devreye girmesi ile akıllı ya da klasik 

kamuflaj sistemleri (Az görünürlük-stealth uçaklar gibi) anlamlarını yitirecektir. 

Kuantum teknolojileri, malzeme ve kimyasal sentez kapasitesinin çok daha ötesindeki 

simülasyon tekniklerinin ortaya çıkmasına ve daha önce görülmemiş hassasiyetteki ve 

doğruluktaki kuantum saat ve kuantum sensörlerinin geliştirilmesine de öncülük edecektir. 

Bunlar navigasyon, geleceğin akıllı ağlarının senkronizasyonu ve tıbbi teşhis konularında daha 

önce görülmemiş imkânlara neden olacaktır. Kuantum teknolojilerinde öne çıkan alanlarda 

yaşanacak gelişmelerin günlük hayatta ve savunma sanayiide devrimsel dönüşümlere yol 

açması beklenmektedir. Kuantum teknolojileri özellikle savunma sistemlerinde çok önemli 

üstünlükler sağlayacaktır. Örneğin savaş veya saldırı esnasında uydu bazlı GPS, GLONASS 

gibi global navigasyon sistemlerinin devre dışı bırakılması durumunda; uçak, gemi, füze, zırhlı 

araç ve denizaltıların güvenilir navigasyonları ancak atom/kuantum jiroskoplar ve kuantum 

sensörler sayesinde yapılabilecektir.

Yeni kuantum sensörlerin yakın zamanda ticari pazarlarda yer edinmesi beklenirken, kuantum 

bilgisayarların ise uzun bir süre daha piyasaya giremeyeceği düşünülmektedir. Büyük 

değişimler yaratacak teknolojilerin, hangi anahtar uygulamalara yol açacağını tahmin etmek 

zor olmaktadır. Bu nedenle, bu tip teknolojilerin tahmin edilemeyen yeni uygulama alanlarına 

yol açabileceği öngörülmektedir.

Dünyada son zamanlarda yaşanan gelişmeler konunun önemini daha net biçimde ortaya 

koymaktadır. 2018 yılında Avrupa Topluluğu “Quantum Flagship” projesini 1 milyar euro 

başlangıç bütçesi ile başlatmıştır. Bu projenin amaçlarından birisi Avrupa’da fonksiyonel bir 

kuantum bilgisayarın hayata geçirilmesidir.
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Şekil 7.23 ABD ile Çin Cumhuriyeti için Yıllık Toplam Ar-Ge Harcaması (Milyon Dolar) 
Grafiği [OECD Science, Technology & R&D Statistics]34
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ABD’de ise bu konuda yürütülen araştırmalara en büyük kaynak özel şirketler tarafından 

sağlanmaktadır (Şekil 7.23). IBM, Google, Microsoft gibi dev şirketler kendi kuantum 

bilgisayarlarını geliştirmeye başlamışlardır. ABD 2018 yılının sonunda bu konunun önemini 

tespit ederek yaklaşık 1.2 milyar ABD dolarlık bütçeyi “National Quantum Initiative” programı 

kapsamında kuantum araştırmalarına ayırmıştır.

Çin Cumhuriyeti kuantum teknolojileri üzerine araştırmalara ilk finansmanı 11’inci beş yıllık plan 

ile 2006-2010 yılları arasında (150 milyon ABD doları) vermiştir. 12’nci beş yıllık planda ise 

2011-2015 yılları arasında 490 milyon Dolar ayırmıştır35. Ancak 2015 sonrası Çin bu konuların 

sivil ve özellikle askeri teknolojilerde devrimsel değişiklikler meydana getirebildiğini anlayarak 

çok daha fazla yatırım yapmaya başlamıştır.

Çin, Hefei şehrinde, özellikle askeri/savunma amacıyla kuantum metroloji ile kuantum 

bilgisayarlara yönelik teknolojileri araştıracak yeni araştırma merkezi (The National Laboratory 

for Quantum Information Sciences) kurmak amacıyla 3 yılda 10 milyar ABD doları bütçe 

ayırmıştır. ABD ile Çin’in kuantum teknolojileri programları karşılaştırıldığında; ABD`de 

yürütülen çalışmaların koordineli olarak yürütülmediği ancak Çin’de yapılan araştırmaların bir 

çatı (Beijing Academy of Quantum Information Sciences36) altında toplanarak tek merkezden 

yönetildiği bilinmektedir.

34 https://moorinsightsstrategy.com/quantum-usa-vs-quantum-china-the-worlds-most-important-technology-race/
35 Q. Zhang, F. Xu, L. Li, N.-L. Liu, J.-W. Pan. Quantum information research in China. Quantum Science and Technology 4, no. 4 
(2019): 040503
36 http://www.baqis.ac.cn/en/ ; https://www.youtube.com/watch?v=s_ODDXj7l0o
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Farklı ülkelerde birçok dev araştırma enstitüleri ile dünyanın önde gelen eğitim kurumları 

kuantum teknoloji mühendisliği üzerine araştırmalara ivme vermek amacıyla ilk olarak insan 

gücü yetiştirmek için lisans ve lisansüstü programlar geliştirmişlerdir. Dünyada yaklaşık 1500 

üniversite ve eğitim kurumu, kuantum teknolojilerinin sadece bir dalı olan kuantum hesaplama 

üzerine programlar açmıştır. Örneğin Rusya, bilimsel araştırmalara, özellikle stratejik bir konu 

olarak görülen kuantum teknolojilerine büyük finansal kaynak ayırarak 2019 yılı sonunda 5 yıllık 

bir plan ortaya koymuştur. Bu plan ile Rusya Federasyonu 2020-2024 yılları arasında kuantum 

teknolojilerinin birçok dalına yaklaşık 800 milyon ABD Doları destek vermeyi amaçlamıştır.

7.8.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme  sonucunda  7 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.13’te 

listelenmiştir.

Tablo 7.13   Konu Önerileri ve Alt Başlıklar

Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Kriyojenik Sistemler

Lazer Soğutma 
Sistemleri

A12 
Mekanik, Termal ve 
Akışkanlarla İlgili 
Teknoloji ve Cihazlar

Kriyojenik lazer soğutma 
sistemleri, tek atom ve 
atom bulutlarının 3 ayrı 
eksende gönderilen 
tuzaklama düzeneğinin 
kullanılarak atomun 
momentumunu tuzaklama 
suretiyle yavaş hareket 
etmesini sağlayan 3 
boyutlu Doppler soğutma 
yapan bir düzenektir. 

He4-Gazı Kapalı Devre 
(Closed Cycle) Soğutma 
Sistemleri

Günümüzde kullanılan 
birçok ileri teknoloji 
konularının sağlayıcısıdır 
(enabling technology). 
Josephson eklemi 
tabanlı süperiletken 
sensör (örneğin SQUİD) 
ve kriyojenik elektronik 
devrelerinin çalışılmasına 
izin verir.

Seyreltme Soğutucu 
(Dilution Refrigerator)

Süperiletken devrelere 
dayalı kuantum bilgisayar, 
kuantum sensör ya 
da kuantum radar 
prototiplerini soğutmak 
için sıvı He sıcaklığı (4K) 
yeterli olmayıp neredeyse 
mutlak sıfıra kadar (10-20 
milliKelvin’e) soğutulması 
gerekmektedir. Bu çok 
düşük sıcaklıklara inmek 
için seyreltik soğutucu 
gerekmektedir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Kuantum Radar 

Mikrodalga-Optik 
Ve Mikrodalga 
Magnonik Kuantum 
Dönüştürücüler

A04 
Fotonik/Optik Malzeme 
ve Cihaz Teknolojileri 
 
B06
Algılayıcı Sistemler 
(B06.01 RF Algılayıcılar/
Antenler – Aktif B06.02   
RF Algılayıcılar/
Antenler – Pasif) 
 
A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri (A05.01 
Cihaz Kavramları ve 
İmalatı)

Dolanık  optik foton 
kaynağına/detektöre 
dayalı kuantum radar 
sistemlerinde optik 
frekanslı foton çiftinin 
mikrodalga frekans dalga 
boyuna (veya ters yönde) 
dönüştürülmesi için 
kullanılmaktadır. 

Kuantum Hafıza 
Elemanları

Kuantum hafıza, kuantum 
bilgisini uzun süre boyunca 
yüksek doğruluk ve 
etkinlikle saklayabilecek 
aygıtlardır. Bu aygıtlar 
kuantum radarlarda 
ve ayrıca kuantum 
haberleşme sistemlerinde 
kuantum bilgisinin kayıp 
olmadan uzun menzillere 
aktarılmasını sağlayan 
kuantum tekrarlayıcılarda 
kullanılmaktadır.

Dolanık  Rf Tek Foton 
Kaynağı ve Detektörleri 
(Entangled Rf/MW 
Photon Source And 
Detectors)

Mikrodalga bandında 
dolanık foton üreten 
kaynak geliştirilecek 
ve bu dolanık foton 
çiftinden bir tanesi hedefe 
gönderilecektir. Yansıyan 
fotonların algılanabilmesi 
için gerekli dedektör 
yapıları gereklidir.

Sıkıştırılmış (Squeezed) 
Ve Bükümlü (Twisted) 
Işık Ve Teknolojiler

Kuantum radar, kuantum 
LİDAR ve kuantum 
haberleşme sistemleri 
kuantum dolanık  
durumlarından istifade 
etmektedir. Dolanık 
özelliğini kullanmak için en 
pratik yöntemlerden biri 
sıkıştırılmış (squeezed) ışını 
kullanmaktır. Bunun için 
de kuantum optik (geniş 
anlamda optik, kızılötesi, 
THz ve mikrodalga 
bantlarını kapsayan) 
teknolojilerini geliştirmek 
gerekmektedir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Kuantum 
Görüntüleme

Kuantum Görüntüleme 
(Quantum imaging) 
Sistemleri ve Yöntemleri

A04 
Fotonik/Optik Malzeme 
ve Cihaz Teknolojileri 

Kuantum görüntüleme 
sistemleri çözünürlük 
limitleri, kriptografik 
güvenlik sağlamaları ve 
en önemlisi görüntülenen 
cisimlerin görüntülemeyi 
fark etmelerini 
engellemeleri açısından 
savunma uygulamalarına 
uygun nitelikte olup 
oldukça kritik öneme 
sahiptir.

Makroölçekli 
Süperiletken ve 
Hibrit Kuantum 
Sensörler

Josephson Eklemi 
Tabanlı (Squıd) Süper 
Hassas Detektörler ve 
Diğer Devre Elemanları

A03
Elektronik Malzeme 
Teknolojileri (A03.06 
Süperiletken 
Malzemeler)

Josephson eklemleri SQUID 
sensörlerde, süperiletken 
kübitlerde, süperiletken 
dijital elektroniğinde 
ve metrolojide 
kullanılmaktadır. 
Mikrodalga-kızılötesi 
frekanslarda en hassas 
algılayıcılardır. Ultra hassas 
elektro-manyetik sensörler 
ve kuantum radar/
haberleşme sistemlerinde 
tek foton detektörleri 
olarak kullanılması için 
gereklidir. 

Tek Elektron Transistör 
ve Diğer Tek Elektron 
Devreler

Mkelvin-oda Sıcaklığı 
Arayüz/Kontrol 
Devreleri ve RF 
Kablolama

Süperiletken kübitlere 
ve sensörlere dayalı 
kuantum bilgisayar ve 
kuantum radar teknolojisi 
için gerekli ve kriyojenik 
sıcaklıklarda çalışacak 
yardımcı (readout/kontrol) 
elektroniği, amfi, kablo, 
sirkülatör, filtre gibi kritik 
bileşenler gereklidir.

Kuantum Bilgisayar/ 
Modelleme ve 
Kuantum RF 
Elektroniği 

Süperiletken ve Diğer 
Kubit Bazlı Kuantum 
Çipler 

A03
Elektronik Malzeme 
Teknolojileri (A03.06 
Süperiletken 
Malzemeler)

Kuantum bilgisayara 
yönelik devreler ve kubit 
bazlı kuantum sensörleri 
gereklidir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Kuantum Bilgisayar/ 
Modelleme ve 
Kuantum RF 
Elektroniği

Kuantum Hata 
Düzeltme Algoritmaları 
ve Donanımları 
Geliştirilmesi

A03
Elektronik Malzeme 
Teknolojileri (A03.06 
Süperiletken 
Malzemeler)

Günümüzde kuantum 
teknoloji (süperiletken 
devreler) ile 100% doğruluk 
(fidelity) ile çalışan 
kubitleri elde etmek 
mümkün değildir. Ancak 
özel kuantum düzeltme 
algoritmaları kullanarak 
kuantum bilgisayarlarda 
meydana gelen hataları 
düzeltmek mümkün olduğu 
gösterilmiştir. Bunun için 
gerekli algoritmalar ve 
donanımlar gereklidir.

CQED (Circuit/Cavity 
Qed) Kuantum Devreleri 
ve Sensörler

Kuantum bilgisayarda 
kullanılan temel 
elemanlarının (kubitlerinin) 
ve kuantum sensörlerinin 
durumlarını okumak için 
özel mikrodalga devreleri 
kullanılmalıdır. Bu çok 
düşük sıcaklılarda çalışan 
bileşenler devre/kavite 
kuantum elektrodinamiği 
(circuit/cavity Quantum 
Electrodynamic=QED) 
yöntemlere dayanarak 
geliştirilmesi mümkündür.

MW/Magnonik Bazlı 
Kuantum Elemanlar 

Kuantum radarlarda 
mikrodalga foton-
magnon bağlı hibrit 
sistemler dolanık  foton 
dönüştürücülerde 
kullanmak üzere gereklidir.

MW/Optik/Spin 
Kuantum Hafıza 
Elemanları 

A03
Elektronik Malzeme 
Teknolojileri (A03.07 
Manyetik Malzemeler)

Kuantum tekrarlayıcıları 
geliştirmek amacıyla 
kuantum hafıza 
elemanlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu yüzden 
uzun mesafeli kuantum 
iletişim uygulamalarında 
(kuantum şifreli anahtar 
dağıtımında, QKD) kritik 
öneme sahiptir. Ayrıca, 
kuantum radar şemasında 
kuantum hafıza ya da 
“idler” kullanımı gereklidir.

Kuantum Programlama 
Yöntemleri, Veri 
Madenciliği Ve Makine 
Öğrenmesi İçin 
Kuantum Algoritmaları

A08
Bilişim Teknolojileri ve 
Matematik Teknikleri

Büyük data veri tabanları 
içinde aranan bilgileri çok 
hızlı (saniyeler içinde) 
bulma imkanı verip 
aynı zamanda kuantum 
makine öğrenimi (machine 
learning) algoritmalarına 
dayalı çok etkin ve hızlı veri 
işleme / analiz yöntemlerini 
uygulama imkanı verecektir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Optik Elemanlar 
Bazlı Kuantum 
Haberleşme ve 
Kuantum Kriptografi

Tek Foton Kaynağı Ve 
Tek Foton Detektörü 

A04
Fotonik/Optik Malzeme 
ve Cihaz Teknolojileri
 
A08
Bilişim Teknolojileri ve 
Matematik Teknikleri

Kuantum radar, LİDAR ve 
kuantum görüntüleme için 
kritik bir bileşenedir.

Kuantum Haberleşme 
Sistemleri (Integrated 
Photonics)

Optik fotonlara dayalı 
kuantum radar/
görüntüleme/haberleşme 
sistemleri için gerekli 
(kritik) bir teknolojidir.

Non-Lineer Optik 
Bileşenler

Non-Lineer optik, ışık 
varlığında bir materyalin 
optik özelliklerinin 
değişime uğrayışını 
araştırıp gözlemleyen 
bilim dalıdır. “Non-Lineer” 
ismi, uygulama yapılan 
materyalin ışığa tepkisinin 
doğrusal orantıda 
olmayışından gelmektedir.

Optik Kuantum Hafıza 
(Quantum Memory) ve 
Tekrarlayıcı (Repeater)

Kuantum hafıza, 
kuantum bilgisini uzun 
süre boyunca yüksek 
doğruluk ve etkinlikle 
saklayabilecek aygıtlardır. 
Kuantum tekrarlayıcı ise 
kuantum bilgisinin kayıp 
olmadan uzun menzillerde 
aktarılmasını sağlayan 
aygıtlardır.

Kuantum Rastgele 
Sayı Üreteci (Quantum 
Random Number 
Generator-QRNG) 

Kuantum Rastgele Sayı 
Üreteçleri (KRSÜ), rastgele 
sayılar üretebilmek 
için doğanın ve ışığın 
rastgeleliği üzerine 
kurulmuştur. Böylece 
matematiksel algoritma 
tabanlı üreteçlerden çok 
da güvenilir bir rastgelelik 
ortaya koyar.

Kuantum Anahtar 
Dağıtım Sistemleri 
(Fiber, uydu tabanlı vb.) 

Optik ve telekomünikasyon 
frekanslardaki şifreli 
iletişim için hava ya 
da fiber bağlantılar 
üzerinden yapılan kuantum 
kriptografiye dayalı şifreli 
iletişim için kuantum 
anahtar dağıtım (Quantum 
Key Distribution, QKD) 
sistemleri gereklidir.
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Optik Elemanlar 
Bazlı Kuantum 
Haberleşme ve 
Kuantum Kriptografi

Kuantum ve Post 
Kuantum Algoritma 
Tasarım ve Analizi 

A04
Fotonik/Optik Malzeme 
ve Cihaz Teknolojileri
 
A08
Bilişim Teknolojileri ve 
Matematik Teknikleri

Kuantum bilgisayarlar 
kriptografide kullanılan 
şifreleri klasik hesaplama 
yöntemlere göre çok 
daha kısa zaman içinde 
çözmektedir. Dolayısıyla, 
RSA gibi geleneksel ve 
kuantum yöntemlerine 
dayanıklı olmayan 
algoritmalar yerine yeni, 
“post kuantum” şifreleme 
algoritmaları gereklidir. 

Kuantum Sensörler 

Tek Kristal İçinde 
(Elmas NV Merkezleri 
gibi) Elektron veya 
Nükleer Spin Bazlı 
Sensörler 

B06
Algılayıcı Sistemler: 
(B06.12 Manyetik 
Algılayıcılar)

Bu tip yeni yeni nesil 
kuantum sensörlerinin 
hassasiyetleri daha önce en 
hassas olarak bilinen SQUID 
sistemi parametrelerine 
yaklaşmaktadır. Ancak 
bu sensörlerin önemli 
avantajı oda sıcaklığında 
çalışabilmesidir.

Elektron ve Çekirdek 
Spin Rezonans Bazlı 
Kuantum Sensörler 
(ESR, NQR, NMR ve 
diğer)

Kara mayınları, patlayıcılar 
ve uyuşturucu maddelerin 
tespit edilmesi için elektron 
ve çekirdek spin rezonans 
(ESR, NQR, NMR) bazlı 
kuantum deteksiyon 
sistemleri gereklidir. 

Atomik Manyetometre

B06
Algılayıcı Sistemler: 
(B06.12 Manyetik 
Algılayıcılar)

Atomik manyetometreler 
kullanılarak çok zayıfı 
(elektro) manyetik 
alanların hassas ölçümü 
yapılabilmektedir 
(femtoTesla 
seviyesindedir). Bu tip 
hassas manyetometrelerin 
el yapımı patlayıcı 
düzeneklerinin, 
denizaltıların ve batık 
gemilerin tespitinde 
uygulama için gereklidir.

7.8.3 Değerlendirmeler

Kuantum teknolojilerinin verdiği olanaklar ülkemizin güvenliği açısından birçok alanı derinden 

etkileyecektir. Bunlar arasında; istihbarat toplama, karışık sistem ve tasarımların optimizasyonu, 

kriptografi ve şifreli haberleşme, uçak/gemi/diğer askeri araç/teçhizat için gizleme (Stealth) 

yöntemleri, bilgisayar işlem ve veri iletişim gibi önemli ulusal güvenlik alanları örnek verilebilir37. 

37 S. Buchholz, J. Mariani, A. Routh, A. Keyal, P. Kishnani. The realist’s guide to quantum technology and national security. What 
nontechnical government leaders can do today to be ready for tomorrow’s quantum World. The Deloitte Center for Government 
Insights.https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-
security.html
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Kuantum teknoloji uygulamalarının çeşitliliği incelendiğinde, ulusal güvenliğe etkileri ve aynı 

zamanda bu teknolojinin yarattığı önemli fırsatlar görülmektedir. Ayrıca bu konularda çığır 

açan değişimler ve gelişimler göz önüne alındığında bu alanda eylem planı yapma gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. 

RF OTAĞ çalışmaları kapsamında, OÇG üyeleri tarafından teklif edilen konu önerileri 

gruplanarak, ana konu başlıkları altında toplanmıştır. Teklif edilen öneriler, teknoloji 

alternatifleriyle karşılaştırılarak, dünyada bu alandaki gelişmeler ve Türkiye’deki durum 

incelenmiştir. Kuantum teknoloji alanına yönelik aşağıdaki konular ayrı ayrı incelenmiş ve her 

konu için Türkiye’deki durum tespit edilmiştir.

7.8.3.1 Kuantum Bilgisayar/ Modelleme ve Kuantum RF Elektroniği 

Kuantum teknolojisinin en iyi bilinen uygulamalarından biri kuantum hesaplama ya da diğer 

adı ile kuantum bilişimdir. Kuantum bilişim klasik hesaplama yöntemlerine benzer şekilde 

birbiriyle sıkı bağ içinde bulunan iki temel unsurdan oluşmaktadır: Kuantum yazılım (Software, 

programlama yöntemleri) ve kuantum elektronik (Hardware, kuantum bilgisayar). Kuantum 

programlama konuları hem teorik hem de pratik olarak çok ileri seviyede tüm dünyaca 

çalışılmaktadır.

Kuantum bilgisayarlar teoride çözülmesi zor olan karmaşık problemlere yeni çözümler 

sunabilmektedir. Özellikle büyük datalar (Big data) konusunda çok yüksek işlem hızları bu 

konuda etkili olacaktır. Kuantum bilgisayarlar, savunma alanında, örneğin askeri operasyonların 

büyük ölçekli simülasyonlarını yaparak daha iyi planlanmasını ve aynı zamanda operasyon 

esnasında daha iyi şekilde yönetilmesini mümkün kılacaktır.38

Kuantum bilgisayarlar istihbarat çalışmalarında büyük veri tabanları içerisinde aranan bilgilerin 

çok hızlı bulunabilmesine imkân sağlayacak olup kuantum makine öğrenmesi (Machine 

learning) algoritmalarına dayalı veri işleme/analiz yöntemlerinin uygulamasını sağlayacaktır. 

Ayrıca kuantum bilgisayarlar bilim insanları tarafından yeni malzemeler tasarlamak ve 

karmaşık kimyasal reaksiyonları modellemek için kullanılabilir. Son zamanlarda nükleer füze 

saldırılarına karşı erken uyarı vermek amacıyla geliştirilmiş kuantum teknolojisi temelli yapay 

zekâ sistemlerinin oluşturulması ile ilgili haberler yayınlanmıştır.

Havacılık veya uzay teknolojilerinde, karmaşık sistemlerin doğru çalıştığını doğrulamak ve test 

etmek büyük çaba gerektiren bir süreçtir. Bunların geliştirilmesi için ayrılan bütçelerin büyük 

38 S. Buchholz, J. Mariani, A. Routh, A. Keyal, P. Kishnani. The realist’s guide to quantum technology and national security. What 
nontechnical government leaders can do today to be ready for tomorrow’s quantum World. The Deloitte Center for Government 
Insights.https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-
security.html
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39 Quantum Computing. http://www.lockheedmartin.co.uk/ca/what-we-do/emerging-technologies/quantum-computing.html
40 A. Hadhazy, New-age Computing. 2016; July-August 2016: http://www.aerospaceamerica.org/Documents/ Aerospace_
America_PDFs_2016/July-August2016/NewAgeComputing_Feature1_AeroAmericaJul-Aug2016.pdf. 
41 Aerospace Industry CTOs On Future Technologies. 2016; http://aviationweek.com/future-leaders/aerospace-industry-ctos-
future-technologies. 
42 Edelstein, S. Ford’s new GT has more lines of code than a Boeing jet airliner. 2015; http://www.digitaltrends.com/cars/the-ford-
gt-uses-more-lines-of-code-than-a-boeing-787/. 
43 Metz, C. Google Is 2 Billion Lines of Code - And It’s All in One Place. 2015; http://www.wired.com/2015/09/google-2-billion-
lines-codeand-one-place/. 
44 https://www.dwavesys.com/d-wave-two-system

çoğunluğu doğrulama ve testler için harcanmaktadır.39 Lockheed Martin karmaşık yazılımlarda 

ortaya çıkabilecek istemsiz durumları hızlı bir şekilde test etmek amacıyla D-Wave’nin kuantum 

simülatör makinesini satın almıştır40. Kuantum hesaplama konusuna benzer nedenlerle önem 

veren şirketlerden biri de Airbus’dır41 .

Diğer yandan, yazılım içindeki hataların tespit edilmesi sorunu sadece havacılıkta 

yaşanmamaktadır. Ford GT aracı 10 milyon satırdan fazla yazılım kodu içermekte olup Boeing 

787 Dreamliner’daki koddan 3 milyon satır daha fazladır42. Windows işletim sistemi yaklaşık 

50 milyon satır koda sahipken Google’ın 2015 yılındaki bilgi havuzu 2 milyar satıra ulaşmıştır.43  

Dolayısıyla, evrensel kuantum bilgisayarlar henüz gelişme aşamasındayken birçok dev şirket 

daha basit yapıya ve sadece optimizasyon problemlerini çözebilen D-wave şirketi tarafından 

ticari olarak satılan süperiletken teknolojisine dayalı kuantum simülatör makinelerini satın alıp 

bunları tasarım/geliştirme süreçlerinde kullanmaktadır. Şekil 7.24’te D-wave şirketi tarafından 

geliştirilen kuantum çipi gösterilmektedir.

Şekil 7.24   D-wave Şirketinin Kuantum Çipi44
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Günümüzde daha fazla kubit içeren süperiletken kuantum çipler ile onlar üzerinde yapılan 

testler konusunda haberler yayınlanmaktadır. Örneğin, Eylül 2019’da Nature dergisinde 

yayınlanan bir makalede Google tarafından kuantum üstünlüğünün elde edildiği duyurulmuştur. 

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarının (Summit, Oak Ridge National Laboratory) 10 bin yılda 

çözebileceği bir sorunu Google araştırmacılarının geliştirdiği “Sycamore” adlı 54 kubitlik 

kuantum bilgisayarların sadece 200 saniyede çözebildiği açıklanmıştır.45  Bu çözüm, kuantum 

bilgisayar teknoloji yarışında elde edilen önemli bir başarıdır ancak spesifik bir problem 

üzerinde gösterilmiştir. 

Kuantum bilgisayarların tüm avantajları gösterebilmesi için kuantum çiplerin çok sayıda 

kubit içermesi gerekmektedir. Çünkü günümüz teknolojisinde mümkün olan kübit sayısı ile 

(Süperiletken devreler) 100% doğrulukla (Fidelity) çalışan bilgisayar elde edilmesi oldukça 

zordur. Ancak özel kuantum düzeltme algoritmaları ve bir lojik kubiti temsil etmek için birçok 

fiziksel kubit elemanı kullanarak kuantum hesaplamada meydana gelen hataları düzeltmek 

mümkündür. Bu yüzden bir lojik kubit elde etmek için binlerce fiziksel kubit kullanılması 

gerekmektedir.

Diğer taraftan söz konusu süperiletken kubit devrelerin çalışabilmesi için ortam sıcaklığının 

10 mK olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa ulaşabilmek için seyreltik soğutuculara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Seyreltik soğutucu cihazların kuantum metroloji araştırmaları yapmak amacıyla 

TÜBİTAK-ÜME’de kurulması planlamaktadır.

Kubitler dışında kuantum operasyonları uygulamak için; mikrodalga darbe üreticileri, kuantum 

işlemler sonucunda ortaya çıkan kuantum durumları okuma hatları/elektroniği ve kuantum 

çipleri kontrol eden hata düzeltme işlemcileri gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalara göre 

99.9% doğruluk ile çalışan fiziksel kubit teknolojisi kullanıldığında bir adet lojik kubit elde 

edebilmek için 1000-10000 fiziksel kubit kullanılması gerekmektedir.46

Günümüzde kuantum bilgisayarlar için kullanılan kontrol elektroniği oda sıcaklığında 

çalışmaktadır. Her kubite en az 2 mikrodalga kablo gitmesi gerekli olduğundan, 100 kubitlik 

kuantum çipini çalıştırabilmek için bir ucu oda sıcaklığındaki kontrol elektroniğe ve diğer ucu ultra 

düşük sıcaklıktaki kuantum çipine bağlanan en az 200 mikrodalga kablo gerekmektedir. Çipin 

fiziksel olarak büyük olmasından (Yaklaşık 200 koaksiyel konnektör içerdiğinden), termal/RF 

izolasyonu gibi problemlerden ve seyreltme soğutucularının kısıtlı soğutma kapasitelerinden 

dolayı günümüzde sadece 100 kubitli kuantum bilgisayar geliştirmek büyük bir mühendislik 

problemidir. Bu nedenle günümüzde dünyanın en büyük şirketleri (IBM, Google, Microsoft vb.) 

ve devlet araştırma kurumları kuantum bilgisayar üzerine yoğun çalışmalar yürütmektedir. Bu 

araştırmalarda ultra düşük sıcaklık (<20 mK) soğutma sistemlerinde 100 ve daha fazla kubit 

45 F. Arute, K. Arya, R.Babbush, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature 574 (2019): 
505-510; https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5
46 E. T. Campbell, B.M. Terhal, C. Vuillot. Roads towards fault-tolerant universal quantum computation. Nature. 549 (7671) (2017) 
172–179. doi:10.1038/nature23460
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içeren çipleri çalıştırabilmek için makro Ar-Ge dizaynlar yerine daha optimal tasarımlar ve 

kriyojenik sıcaklılarda çalışabilen kontrol elektroniği geliştirilmeye çalışılmaktadır (Şekil 7.25).

Şekil 7.25   Ultra-düşük Sıcaklıklara Çalışan ve Daha Çok Kubit İçeren Kuantum Çip47

Şekil 7.26   Kuantum Bilgisayar için Geliştirme Öngörüleri48

Evrensel kuantum bilgisayarların ticari kullanılabilirliği için kesin bir zaman çizelgesi yoktur. 

Bilimsel ve mühendislik olarak henüz çözümlenmemiş sorunları nedeniyle, evrensel kuantum 

bilgisayarların ne zaman klasik süper bilgisayarlar gibi ticari ve işlevsel anlam kazanacağının 

tahmin edilmesi zordur. Ancak teknolojideki hızlı ilerlemeler kuantum bilgisayarların 

önümüzdeki 10-15 yıl içinde kullanılmaya başlanabileceğine işaret etmektedir. (Şekil 7.26)

47 Ultra-düşük sıcaklıklara çalışan ve daha çok kubit içeren kuantum çiplerinin seyreltme soğutucu (dilution refrigerator) içerisinde 
çalıştırılabilmesi için IBM şirketinin optimize edilmiş tasarım teklifi. [S. Pellerano [İntel Labs], IMS-2018 conference, Philadelphia, 
10-15 June, 2018]
48 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-security.
html

Quantum computers vary in how they can be used

Analogue quantum computers Universal quantum computers

Current state 
of the art

2,048 
flux quibits

50 
quibits

100
quibits

1,000,000
quibits

General 
purpose 

computing 
power

Noisy intermediatescale 
quantum technology 
(NISQ)
Uses: Drug design, quantum 
data mining 
When: If current development 
trends continue, could reach 
this milestone within 6 months

Fully error-corrected 
quantum computers 
Uses: Breaking RSA 
encryption, full general 
purpose computing 
When: If current development 
trends continue, could reach 
this milestone within 8 years
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Kuantum teknolojilerinin, dünya üzerinde büyük devrim yaratacak bir teknoloji olduğu 

açıktır. Günümüz bilgisayar teknolojisinin son 30 yılda dünyadaki bilgi üretim ve bilgi işleme 

kapasitesinin ilerleyişi kuantum bilişim teknolojilerinin önemi vurgulamak için yeterlidir. 

Ancak klasik elektronik ve bilgisayar sistemleri bugüne kadar sadece nitel artışlarla gücünü 

yükseltebilmiştir. Dünyada hızla artan bilgi işleme, saklama ve iletim ihtiyaçlarına cevap 

vermesi beklenen big data, yapay zeka, 5G, otonom sistemler, IoT gibi birçok konseptler 

için kuantum hesaplama ve haberleşme çözümlerinin gerekliliği tüm uzmanlar tarafından 

kabul görmektedir. Ayrıca kuantum bilişim dışında kalan kuantum görüntüleme, kuantum 

radar, kuantum sensörler, kriptoloji ve güvenlik sistemleri gibi birçok stratejik alanda prototip 

sistemler veya ticari ürünler geliştirilmiştir.

Aralarında Microsoft ve Google’ın da bulunduğu birçok firma kuantum bilgisayarlarında molekül 

simülasyonu yapmayı öncelikli araştırma konusu olarak görmektedir.49,50 Bu gelişme önemlidir, 

çünkü bu yöntem sayesinde kimyasal reaksiyonların niteliksel modellenmesi yapılabilmektedir. 

Değişik kimyasalların küresel pazarının yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin 

edildiğinden bu alandaki araştırmaların gelişmeleri hızlandıracağı düşünülmektedir. 

Günümüzdeki bilgisayarlar ile bu tip modelleme hesaplamalarının süreleri molekül boyutu ile 

çok hızlı yükselmektedir. Örneğin, propan (C3H8) gibi göreceli basit olan molekül enerjilerinin 

molekülün genel modelini basitleştiren varsayımlar kullanılmadan klasik bir süper bilgisayar 

ile hesaplanması yaklaşık 10 gün sürmektedir. Daha verimli piller ve kimyasal yöntemlerin 

geliştirilmesi kuantum teknolojilerinin muhtemel kullanım alanları arasındadır. Bunun dışında 

kuantum bilişimin birçok askeri uygulamaları öngörülmektedir.

Bunlar; 

• Uçakların aerodinamik tasarımı 

• Savunma için yeni malzemeler (Zırh malzemeler, patlayıcılar, CRBN bileşenleri) ve bunlara 

karşı etkin malzemeler/sistemler 

• Big data analizine dayalı istihbarat yöntemleri 

• Yeni elektronik devre ya da radar tasarımları 

• Askeri araç ve komuta sistemleri yazılımlarının optimizasyonu ya da hatalarının tespit 

edilmesi  

Askeri araştırmalarda kuantum bilgisayarların kullanılması, uzun yıllar alan süreçlerin birkaç 

gün, hafta veya ayda tamamlanmasını sağlayacaktır.

Covid-19’a karşı ilaç ya da aşı bulunması amacıyla birçok araştırma devam etmektedir. 

Dünyanın en hızlı bilgisayarı (200 pentaFLOPS’lık Oak Ridge Summit Supercomputer) ve 

49 Reuell, P. Quantum computer simulates molecules’ behavior accurately. 2016; http://otd.harvard.edu/news-events/quantum-
computer-simulates-molecules-behavior-accurately.
50 Nield, D. Google’s quantum computer just accurately simulated a molecule for the first time. 2016; http://www.sciencealert.
com/google-s-quantum-computer-is-helping-us-understand-quantum-physics.
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makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak bilinen ilaçların veri tabanında bulunan 8000’den 

fazla bileşiğin virüs ile etkileşimi 20 Mart 2020’de yayınlanan araştırmada modellenmiştir. 

Böylece virüse karşın etkin olabilecek muhtemel 77 bileşen tespit edilmiştir.51 Bu araştırmada 

genel olarak yüksek başarımlı hesaplamalarda kullanılan yöntemlerde modellenmesi zor olan 

bir problem daha basit modüllere parçalanarak çözümlenmektedir. Bahsedilen makalede bir 

bileşiğin virüs ile etkileşimini temsil eden bir model, Summit bilgisayarının sistemindeki 4608 

kümeye bölünerek paralel bir şekilde çözümlenmiş ve bir araya getirilerek sonuç elde edilmiştir.

Ülkemizde kuantum bilişim konularında çalışmalar üniversiteler ve araştırma merkezleri 

tarafından yapılmakta olup savunma sanayii firmalarında öz kaynak proje çalışmaları 

planlanmaktadır.

7.8.3.2 Kuantum Teknoloji için Kriyojenik Sistemler

Süperiletken teknolojiye dayalı kuantum çiplerin çalışabilmesi için ultra düşük (20 mK altında) 

sıcaklıklar (Kriyojenik sıcaklıklar) gereklidir. Ülkemizde özellikle askeri uygulamalar için kuantum 

bilgisayar, radar, görüntüleme sistemleri ya da kuantum sensörleri geliştirmek istendiğinde 

seyreltik soğutucular (Dilution Refrigerator) gibi ileri teknoloji bileşenleri konusunda ithalat 

kısıtlamalarına maruz kalınması çok yüksek ihtimaldir. Bu açıdan stratejik önem taşıyan ultra-

düşük sıcaklıklara ulaşarak ve bu sıcaklıkları uzun süre temin edebilmek amacıyla kriyostat ve 

vakum sistemlerini yerli ve milli olarak üretebilmemiz büyük önem kazanmaktadır.

Kriyostat içerisindeki düşük sıcaklıkları elde etmek için değişik soğutma metotları kullanılır. En 

yaygın yöntemler arasında sıvı helyum banyosu ya da soğuk He gazının dolaşımı sayesinde 

soğutmayı sağlayan kriyojenik tank ya da Dewar’lar bulunur. Bu tür kriyostatların bilim, 

mühendislik, tıp gibi birçok sivil ve askeri alanlarda uygulamalarının bulunması bu teknolojinin 

çok kısa süre içinde ticarileştirmesini destekleyecektir. Süperiletken devrelere dayalı kuantum 

bilgisayar, kuantum sensör ya da kuantum radar prototiplerini soğutmak için sıvı He sıcaklığı 

(4K) yeterli olmayıp mutlak sıfıra kadar (10-20 milliKelvin’e) soğutulması gerekmektedir. 

Günümüzde bu tip sistemler daha çok seyreltik soğutucu yöntemine dayalı olarak çalışmaktadır. 

Bu sistemler, dünyada sadece ABD ve Avrupa menşeli 3 şirket tarafından satılmakta olup 

ihracat sınırlamalarına tabidir. Seyreltik soğutucu, soğutma sürecinde 3He ve 4He izotoplarının 

karışımını kullanır. Yaklaşık 870 mK’nin altına soğuduğunda bu karışım faz ayırımına geçer. 
3He açısından zengin (Konsantre) faz ile 3He’i seyreltik fazlara ayrılır. Çalışma sıvısı (Pompalar 

sayesinde sirküle edilen sıvı) 3He’dür.

51 M. Smith, J.C. Smith. Repurposing Therapeutics for COVID-19: Supercomputer-Based Docking to the SARS-CoV2 Viral Spike 
Protein and Viral Spike Protein-Human ACE2 Interface. ChemRxiv, Preprint (2020). https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11871402.
v3
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Şekil 7.27  Solda - He3 ve He4 Karışımı Faz Diyagramı, Sağda - Islak Seyreltme 
Soğutucunun Şematik Görünümü (Vakum jaketi gösterilmemiştir)52 

3He atomlarının, 3He bakımından zengin bir fazdan 4He açısından zengin bir faza geçmesi için 

enerji gereklidir. Dolayısıyla 3He atomları sürekli olarak iki faz arasında oluşan sınırını geçmeye 

zorlanırsa, karışım etkili bir şekilde soğutulur52. He3 ve He4 karışımı faz diyagramı ve ıslak 

seyreltme soğutucunun şematik görünümü Şekil 7.27‘de gösterilmiştir53.

Soğutulması gereken nesne bir makroskopik ya da mezoskopik sistem değil, tek bir atom/

iyon/molekül seviyesinde olduğunda çok elverişli bir alternatif olarak lazer soğutma tekniği 

kullanılabilir.

Kriyojenik lazer soğutma sistemleri, tek atom ve atom bulutlarının 3 ayrı eksende gönderilen 

tuzaklama düzeneği kullanılarak atomun momentumunu tuzaklama suretiyle yavaş hareket 

etmesini sağlayan 3 boyutlu Doppler soğutma yapan bir düzenektir. Bu düzenek, atom-

foton etkileşiminin sağlanarak kuantum evre uyumluluk (Coherence) özelliklerinin uzun süre 

korunmasını sağlayan atomik kubit ya da kuantum bilgiyi uzun süre saklayabilen kuantum 

hafıza sistemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Kriyojenik lazer soğutma sistemleri teknolojisi 

ilerledikçe; özellikle atomik kubit ve soğuk atom girişimölçer olmak üzere, endüstrinin 

başka kullanım alanlarında ürünler oluşturulabilecektir. Bu konu ile ilgili hâlihazırda ticari 

ürün bulunmamasına rağmen çok yakın gelecekte hem sivil hem de askeri birçok teknolojik 

uygulama (Özellikle kuantum sensörler ve bilişimde) çıkacağı beklenmektedir.

52 Lounasmaa, O.V. (1974). Experimental Principles and Methods Below 1 K. London: Academic Press. p. 316. 
53 https://en.wikipedia.org/wiki/Dilution_refrigerator
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Böylece özellikle ülke güvenliği amaçlı kuantum bilgisayar, radar, görüntüleme sistemleri 

ve kuantum sensörleri geliştirmek istediğimizde ithalat kısıtlamalarına maruz kalınmaması 

açısından He-gaz kapalı devre, seyreltme ve lazer soğutucular konusunda yatırımların yapılması 

önemlidir. Ülkemizde kriyojenik sistemler konusunda Ar-Ge ve üretim kapasitesine sahip olan 

ve bu sistemleri geliştirebilecek şirketler bulunmaktadır. Ayrıca GTÜ, ODTÜ vb. üniversitelerde 

bu konuda çalışan araştırmacılar mevcuttur.

7.8.3.3 Kuantum Radar

Kuantum Radar (KR), kuantum mekaniğinin temelinde bulunan, dolanıklık (Entanglement) 

ve evreuyumluluk (Coherence) gibi çok önemli konseptlerden yararlanmaktadır. Özellikle 

kuantum dolanıklık prensibinden, (Doğrudan fiziksel etkileşim kurmadan birbiriyle derinden 

bağlantılı olan fotonların kuantum korelasyonlarından) faydalanmak pratikte vaat edilen 

avantajlar açısından önemlidir. 

Hedefin daha uzak mesafelerden tespit edilmesi, daha iyi sınıflandırılması ve tanımlanması için 

kuantum radar kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca, klasik bir radardan farklı olarak jamming 

sinyallerinin otomatik olarak ayırt edilmesi ve filtrelenmesi bir kuantum radar sisteminin en 

büyük avantajı olacağı düşünülmektedir.

Kuantum radar, geleneksel radarlarda uzak algılama için kullanılan sensörlerin, kuantum 

teknolojisi kullanılarak özelleştirilmesi olarak düşünülebilir. Kuantum radarların pratik 

anlamda geleneksel radarlardan farkı, nispeten daha az sayıda fotonla (Tek foton modunda) 

çalışmasıdır. Farklı kuantum radar konseptleri arasında, dolanık fotonlara dayalı kuantum 

radar sistemleri avantajlı görülmektedir. Bu konseptte, dolanık bir foton çifti üretilir ve 

bunlardan biri tespit edilmek istenen hedefe doğru gönderilirken, diğeri kuantum hafıza ya 

da bekletme hattı kullanılarak bekletilir. Hedefe gönderilen fotonun geri yansımasından sonra 

fotonu, radarın algılama sisteminde bekletilen aylak (idle) foton ile karşılaştırmak mümkündür. 

Hedefe gönderilen fotonların kuantum dolanıklık halinin, havadaki saçılma ve soğurma 

etkileri yüzünden bozulmasına rağmen iki foton arasında zayıf kuantum korelasyon kalmaya 

devam etmektedir. Bu zayıf korelasyonlara dayalı yaklaşıma kuantum aydınlatma (Quantum 

illumination) denilmektedir. Bu yaklaşım 2008’de Lloyd tarafından teklif edilmiş olup54  

daha sonra 2015’te ilk defa deneysel olarak da kullanılabilirliği gösterilmiştir55. Bu teknikte 

dolanık optik fotonlardan birisi kuantum aşağı dönüştürücü sayesinde mikrodalga fotonuna 

dönüştürülerek hedef bölgeyi taramak için gönderilmektedir.

Diğer yandan, dolanıklık halinde bulunan diğer bir optik foton aylak (idler), özel bir bekleme 

hattında tutulur. Hedef bölgeden geri gelen mikrodalga fotonları yukarı dönüştürücü tarafından 

bir optik ışına (Fotonlara) dönüştürülür ve sonra idler foton ile birlikte ölçülerek iki optik foton 

arasındaki kuantum dolanıklıktan kaynaklanan kuantum korelasyonlar tespit edilir.

54 S. Lloyd,. “Enhanced sensitivity of photodetection via quantum illumination”. Science, 321 (5895), (2008) 1463-1465
55 S. Barzanjeh, S. Guha, C. Weedbrook, D. Vitali, J.H. Shapiro, S. Pirandola. 2015. Microwave Quantum Illumination. Physical 
Review Letters 114 (8): 080503 (5).  
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Kullanılan tek fotonlu mikrodalga ışınlama şiddetinin çok düşük olması ve sinyal fotonunun tek 

başına rastgele istatistik sergilemesinden (Squezzed light) dolayı kuantum radarın ışınlama 

demetinin çevre gürültüsünden ayırt edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle, kuantum radar 

tarafından hedefe gönderilen fotonların karşı tarafça fark edilmesi neredeyse imkânsızdır56.

Kuantum aydınlatma tekniğinin en ilginç tarafı, atmosferdeki saçılmalara rağmen 

neredeyse kaybolmuş kuantum dolanıklık halinin yine de kuantum korelasyonlar sayesinde 

belirlenebilmesidir. Kuantum aydınlatma tekniği, kuantum radar dışında örneğin; çok gürültülü 

hatlardan kuantum bilgiyi aktarabilmek amacıyla kuantum kriptografide, değişik kuantum 

sensör uygulamalarında (Özellikle, askeri uygulamalarda) ve hatta kuantum bazlı manyetik 

görüntülemede kullanılır.

56 K. Ioannou, J.A. Koukos, N.H. Solomos, T.G. Douvropoulos, Quantum radars: Fundamental physical framework and practical 
aspects of an emerging defense technology. Proceedings of 6th International Conference on “Experiments/Process/System/ 
Modelling/Simulation/Optimization” (6th IC-EPSMS), Athens, 11 July 2015
57 https://www.semanticscholar.org/paper/Quantum-radar-technology-and-its-developments-Chen-Yang/72777aed90222553a
0dda9a7253efc83eed6c39b

Şekil 7.28 Dolanık Fotonlarının Kullanımına Dayalı Kuantum Radarın Çalışma Prensibi57

Şekil 7.28’de görüldüğü üzere optik band dolanık fotonlara dayalı kuantum radar sistemleri 

için dolanık foton kaynağı ile detektörü dışında ayrıca idler (Kuantum hafıza) ve kuantum 

frekans dönüştürücü gerekmektedir. Bu bileşenler arasında özellikle optikten mikrodalga 

bandına veya ters yönde kuantum uyumluluğu koruyan yukarı veya aşağı kuantum frekans 

dönüştürücüler (Up-converter veya down-converter) konusunda dünyada gelinen teknolojik 

hazırlık seviyesi günümüzde yetersiz kalmaktadır.
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Kuantum dönüştürücüler üzerine yoğun çalışmalar birçok ülkede devam etmektedir. 

Kuantum bilgiyi bir frekanstan başka bir frekansa aktarabilmek için aracı bir fiziksel sisteme 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda asıl zorluk, bu aracı sistemde meydana gelen kayıplardır. 

Mikrodalga foton ile optik frekanslı foton arasında yüksek verimli bir dönüşüm için dönüştürücü 

konseptlerinin çoğunda hem mikrodalga rezonatör hem de optik rezonatör kullanılmaktadır.

Yeterli verimliliğe sahip elemanların ortaya çıkmasıyla 5 yıllık perspektifte, kuantum radarların 

birçok ülkede kullanıma girmiş olacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde dünyada yürütülen 

çalışmaların58,59,60 analizi neticesinde 5 yıl gibi kısa bir Ar-Ge sürecinden sonra, bu tip kuantum 

radarların uygulanabilir hale gelmesi çok yüksek bir olasılıktır. Bu tür çalışmalar, dünya 

medyasında da geniş yer bularak kuantum radar konusunda değişik spekülasyonlara yol 

açmıştır.

Kuantum fiziği temelleri üzerine kurulu devre elemanları, özellikle algılayıcılar, çok yakın bir 

gelecekte laboratuvar ölçeğinden çıkarak gündelik hayatta son derece önemli ve stratejik bir 

yer edinmeye başlayacaklardır. Kuantum algılayıcılar üzerine kurulu görüntüleme ve radar 

sistemlerinin devreye girmesi ile akıllı ya da klasik kamuflaj sistemleri (Görünmez uçaklar gibi) 

anlamlarını yitirecektir.

Kuantum radar kapsamında (Kuantum LİDAR, JPA-bazlı RF dolanık foton üreteçleri vb.) yurt 

içinde çalışmalar başlatılmıştır.

7.8.3.4 Kuantum Görüntüleme

Kuantum görüntüleme fotonların kuantum durumlarını kullanarak klasik görüntüleme 

limitlerinin ötesine geçmeyi hedefleyen bir araştırma alanıdır.61  Kuantum görüntüleme teknikleri 

çözünürlük limitinin yetersiz kaldığı durumlarda kuantum fiziği yasalarıyla çözünürlük limitinin 

artırılmasına dayalı olarak ileri görüntüleme olanakları sunmaktadır. 

Kuantum görüntüleme tekniklerinin birçok türü olmakla birlikte aşağıda hayalet görüntüleme 

tekniği ayrıntılı verilmiştir.

58 Barzanjeh S., Pirandola S., Vitali D. and Fink J. M., Experimental Microwave Quantum Illumination, arXiv:1908.03058v1 [quant-
ph] 8 Aug 2019
59 C.W.S. Chang, et al. Quantum-enhanced noise radar. Appl. Phys. Lett. 114, 112601 (2019).
60 D. G England., et al. “Quantum-enhanced standoff detection using correlated photon pairs,” Physical Review A 99 no. 2, (Feb, 
2019) 023828, arXiv:1811.04113 [quant-ph]
61 Lugiato, L. A., Gatti, A., & Brambilla, E. (2002). Quantum imaging. Journal of Optics B: Quantum and semiclassical optics, 4(3), 
S176; Simon, D. S., Jaeger, G., & Sergienko, A. V. (2014). Quantum information in communication and imaging. International 
Journal of Quantum Information, 12(04), 1430004
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Klasik ya da kuantum görüntüleme, iki ışının korelasyonları kullanılan dolaylı bir görüntüleme 

yöntemi olup son 20 yıl içinde üzerinde çok sayıda araştırma yapılan bir konudur.62 İlk hayalet 

görüntüleme deneyi kendiliğinden parametrik aşağı dönüşüm olayı sonucu elde edilen foton 

çiftlerinin momentum korelasyonlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir.63,64 Kuantum 

hayalet görüntülemede konum, momentum ya da frekans korelasyonları kullanılabilir.65

62 Shih, Y. (2007). Quantum imaging. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 13(4), 1016-1030
63 T.B. Pittman, et al. (1995). Optical imaging by means of two-photon quantum entanglement. Phys.Rev.A 52(5), R3429
64 Valencia, A., et al. (2005). Two-photon imaging with thermal light. Phys.Rev.Lett. 94(6), 063601; Devaux, F., et al. (2016). 
Computational temporal ghost imaging. Optica 3(7), 698; Shapiro, J. H. (2008). Computational ghost imaging. Phys.Rev. A, 
78(6), 061802; Katz, O., et al. (2009). Compressive ghost imaging. App.Phys. Lett. 95(13), 131110.
65 Dong, S., et al. (2016). Long-distance temporal quantum ghost imaging over optical fibers. Scientific reports, 6, 26022
66 Meyers R., et al. (2008). Ghost-imaging experiment by measuring reflected photons. Phys. Rev. A, 77(4), 041801.

Şekil 7.29 Hayalet Görüntüleme Prensibini Gösteren Şema66

Kuantum hayalet görüntüleme basit haliyle, sinyal ve idle fotonlardan birinin tek piksel 

detektöre, diğerinin çok pikselli detektöre gönderilerek, tek piksel detektörde bulunan cismin 

görüntüsünün elde edilmesidir. Şekil 7.29 böyle bir düzeneğin şemasını göstermektedir. 

Burada tek piksel detektör de çok pikselli detektör de görüntüye sahip değildir. İki tarafta 

ölçülen fotonların bazı fiziksel korelasyonları kullanılarak görüntü bir bilgisayar ya da herhangi 

bir hesaplama platformu üzerinde elde edilebilir. Üçüncü boyut bilgisi ise farklı fotonların 

cismin farklı derinliklerindeki yüzeylerine çarpıp gelmesi sonucu farklı zamansal korelasyon 

gecikme değeri vermesiyle elde edilebilmektedir. Bu sayede tıpkı LİDAR tekniklerinde olduğu 

gibi dolanık fotonlarla 3 boyutlu görüntü elde edilebilir.

Kuantum hayalet görüntülemede ise görüntü elde edilirken kriptografik gizlilik ve güvenlik 

kuantum fiziği yasalarınca sağlanmaktadır. Bu da hayalet görüntülemenin en önemli 

avantajıdır. Ayrıca görüntülenen cismin, çok hassas tek piksel detektör ile tek foton düzeyinde 

sinyal kullanıldığından, görüntülendiğinin fark edilmesi oldukça zordur. Bu yüzden bu teknik 

savunma amaçlı kullanılmaya elverişlidir.



163

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

67 Brambilla, E., et al. (2008). High-sensitivity imaging with multi-mode twin beams. Phys. Rev. A, 77(5), 053807
68 Ono, T., Okamoto, R., & Takeuchi, S. (2013). An entanglement-enhanced microscope. Nature Commun. 4, 2426
69 Nair, R., & Tsang, M. (2016). Interferometric superlocalization of two incoherent optical point sources. Optics Express, 24(4), 
3684-3701
70 Tang, Z. S., Durak, K., & Ling, A. (2016). Fault-tolerant and finite-error localization for point emitters within the diffraction limit. 
Optics Express, 24(19), 22004-22012.
71 Durak, K., Jam, N., Dindar, C. (2019). Object identification and tracking by quantum radar. In: Quantum Technologies and 
Quantum Information Science V (Vol. 11167, p. 111670N). International Society for Optics and Photonics.

Hayalet görüntüleme teknikleri dışında birçok başka kuantum görüntüleme tekniği de 

bulunmaktadır (Örneğin shot gürültüsü altında kuantum görüntüleme67,68 ya da görüntü 

ters-yüz etme interferometri tekniği.69,70). Ayrıca benzer teknikler denizaltılarında su altı 

görüntüleme yapmak amacıyla geleneksel sonar yerine kullanılabilir.

Kuantum görüntüleme tekniklerinin sağladığı, gizlilik, kriptografik güvenlik, yüksek çözünürlük 

gibi avantajlar klasik ticari görüntüleme tekniklerinin ilerisinde olduğundan yakın gelecekte 

kuantum görüntüleme ürünlerinin de ticarileşmesi, savunma ve biyomedikal uygulamalarda 

kullanılması beklenmektedir.

Dolanık fotonlar kullanılarak sıkışmış durumu, NOON durumu ve görüntüleme çözünürlük 

limitleri (Hayalet görüntüleme teknikleriyle), gürültülü ve düşük ışık seviyeli düzeneklerde 

elde edilebilir. Bu tekniklerin her birinin uygulanabilmesi için tek foton rejiminde çalışılması ve 

bunun üstüne farklı kuantum durumlarının da elde edilmesi gerekmektedir.

Kuantum görüntüleme sistemleri mikroskobi ve astrofizik alanlarında kullanılabilmekle birlikte 

en önemli kullanım alanları savunma ve biyomedikaldir. Askeri anlamda saha taraması ve 

görüntülemesi, cisim konum, hız tespiti ve takibi gibi alanlarda kullanılma potansiyeline sahip 

olup farklı menzillerde kuantum radar geliştirilme çalışmaları ülkemizde de başlatılmıştır71. 

Ancak başka kuantum teknoloji konularında olduğu gibi pratikte uygulanabilir seviyelere 

ulaşılması için uzun vadeli bir çalışma planının ortaya konulması ve birçok ekibin ortaklaşa 

çalıştığı multidisipliner bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

7.8.3.5 Makroölçekli Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler

Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) gibi Josephson eklemi tabanlı birçok 

süper hassas algılayıcı ve diğer devre elemanlarının temelinde Josephson olayı bulunmaktadır. 

Josephson olayında, Josephson eklemi (JE) olarak bilinen bir aygıt üzerinden herhangi bir 

voltaj uygulanmadan devamlı akan bir süperakım meydana gelmektedir. JE “zayıf” olarak 

tanımlanan bir bağlantıyla birleştirilmiş iki süperiletkenden oluşmaktadır. “Zayıf” bağlantı, ya 

ince bir yalıtım bariyeri, süperiletken olmayan (normal) metal kısmından ya da süperiletkenliği 

zayıflatan fiziksel bir daralmadan oluşmaktadır. 

Josephson eklemlerinin süperiletken kuantum girişim cihazları SQUID, süperiletken kübitler, 

süperiletken dijital elektroniği ve metrolojide önemli uygulamaları vardır. Mikrodalga, milimetre 
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ve kızılötesi frekans bantlarında en hassas algılayıcılar olarak bilinmektedir ve bu nedenle radyo 

astronomi cihazlarda kullanılmaktadır. Son zamanlardaki kuantum bilişim ve kuantum radar 

teknolojisi gelişimiyle birlikte süperiletken ve hibrit kuantum sensörlerin tek foton detektörleri 

olarak da kullanma potansiyeli araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiştir. Bu tip sensörlerin çok 

hassas olmasından dolayı, cihaz performansının analizinde kuantum gürültü etkilerinin hesaba 

katılması gerekmektedir.

Diğer yandan, kriyojenik sıcaklıklarda çalışan süperiletken kübitlere ve sensörlere dayalı 

kuantum bilgisayar ve kuantum radar teknolojisinde, kuantum ilkelere dayalı çalışan elektronik 

çipleri çalıştırmak amacıyla özel kontrol ve okuma (Readout) elektronik cihazlara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bugüne kadar geliştirilen kuantum devrelerinin çalıştırılması için genellikle 

oda sıcaklığında çalışan klasik readout elektronik cihazları tercih edilmiştir. Ancak, kuantum 

çiplerdeki kübit sayılarının hızla artmasıyla, bu normal (Klasik) elektronik sistemlerinin 

karmaşıklığı da katlanarak artmaktadır.  Özellikle kriyojenik ortamda bulunan çiplerin oda 

sıcaklığında çalışan klasik elektronik tarafından kontrol edilmesi için çok fazla sayıda yüksek 

frekans bağlantılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kriyojenik elektronik bileşenler kuantum radar sistemlerinde de kritik öneme sahiptir. Bu 

yüzden farklı sıcaklıklarda (mKelvin-4K-77K) çalışacak değişik arayüz/kontrol devreleri, RF/

MW kablolar, amfi, kablo, sirkülatör, filtre ve başka kriyojenik bileşenler ve sistemler çalışılması 

gerekmektedir.

7.8.3.6 Optik Elemanlar Bazlı Kuantum Haberleşme 

Kuantum hafıza, kuantum bilgi işlenmesi ve aktarılması için önemlidir. Kuantum teknolojisinin 

gücü klasik olmayan kuantum durumlarının süperpozisyonunun sürdürülebilmesine bağlıdır. 

Uzun mesafeli kuantum iletişim uygulamalarında (Kuantum şifreli anahtar dağıtımında, QKD) 

kritik öneme sahip kuantum tekrarlayıcıları geliştirmek amacıyla kuantum hafıza elemanlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kuantum tekrarlayıcılar, kuantum bilgisinin kayıp olmadan uzun menzillerde aktarılmasını 

sağlayan ağıtlardır. Kuantum hafıza ise kuantum bilgisinin uzun süre boyunca yüksek doğruluk 

ve etkinlikle korunmasını sağlamaktadır. 

Literatürde elde edilmiş en uzun süreli kuantum hafıza, elmas içinde azot-boşluk merkezinin 

elektron ile çekirdek spinleri ve komşu 8 tane 13C atomlarının çekirdek spinleri kullanılarak 

hayata geçirilmiştir.72 Bu tip elektron ya da çekirdek spini bazlı veya spin-rezonatör hibrid 

yapılara dayalı hafıza elemanları özellikle kuantum hesaplama teknolojileri açısından önü açık 

olan bir yöntem olarak düşünülmektedir. Ancak kuantum bilgiyi taşıyan optik (IR) fotonlar için 

72 Bradley, C. E., J. Randall, M. H. Abobeih, R. C. Berrevoets, M. J. Degen, M. A. Bakker, M. Markham, D. J. Twitchen, and T. H. 
Taminiau. “A ten-qubit solid-state spin register with quantum memory up to one minute.” Physical Review X 9, no. 3 (2019): 
031045.
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73 J. F. Fitzsimons (2017). Private quantum computation: an introduction to blind quantum computing and related protocols”. NPJ 
Quantum Information. 3 (1): 23
74 N. E. Mastorakis, Networks and Quantum Computing. Nova Science Publishers, 2012

kuantum tekrarlayıcı ya da kuantum hafıza elde etmekte daha çok atomik frekans tarağı ve 

Raman hafıza kullanılmaktadır.

Kuantum hafıza, lineer optik kuantum hesaplama ve kuantum tekrarlayıcılar aracılığıyla uzun 

menzilli kuantum iletişim gibi bilgi işlem uygulamaları için bir anahtar element olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kuantum hafıza; kuantum iletişim, kuantum bilgisayar gibi ışığın kuantum 

özelliğini kullanarak işlev gören aygıtların minyatürize edilmesini sağlayabilecek çığır açıcı bir 

araştırma konusudur.

Diğer yandan, tekli fotonların fiberoptikte veya serbest uzaydaki kaybı oldukça yüksek 

olduğundan fotondaki bilginin hiç kayıp olmadan uzun mesafelere aktarılmasını sağlamak 

için kuantum tekrarlayıcıların kullanılması gereklidir. Günümüzde bu tekniklerle üretilmiş 

ticarileşmiş bir kuantum tekrarlayıcı bulunmadığı görülmektedir. Bu konudaki problemlerin 

çözülmesiyle çığır açıcı ürünler ortaya çıkabilecektir.

Yüksek başarımlı kuantum bilgisayar oluşturacak kuantum çiplerin geliştirilmesiyle beraber 

bu çipleri bir bilgisayar içinde birbirine bağlamak ya da kuantum ağlar (Kuantum internet) 

sayesinde dünyadaki kuantum bilgisayarlarının gücünü birleştirmek gerekmektedir. 

İki kuantum sistemini, (Düşük sıcaklıklı mikrodalga kuantum işlemcileri ve uzun mesafeli optik 

ağlar) birleştirmek için, optikten mikrodalga bandına veya ters yönde kuantum uyumluluğu 

koruyan üst veya alt kuantum frekans dönüştürücüler (Up-converter veya down-converter) 

üzerine yoğun çalışmalar devam etmektedir. Kuantum bilgiyi bir frekanstan başka frekansa 

aktarabilmek için aracı bir fiziksel sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem aracının dönüştürme 

fonksiyonunu gerçekleştirmesi için hem mikrodalga frekanslı kubit (ya da hafıza elemanı) 

hem de optik frekanslı foton taşıyıcı ile güçlü (Strong coupling) ve kontrollü etkileşimde 

bulunulması gerekmektedir.

Kuantum internetin kullanım alanlarından biri ise kuantum bilgisayarlardan oluşan buluta 

güvenli erişim ve hesaplama imkânının verilmesidir73. Diğer değişle çok basit kuantum 

cihazlar, kuantum internet üzerinden çok daha güçlü kuantum bilgisayarlara güvenli bir şekilde 

bağlanarak bir hesaplama yaptırabilecek ve kuantum sunucu bu hesaplamanın gerçekte ne 

olduğunu bilemeyecektir. Güvenli iletişim konusunda ise sorun, iletişimi gizli tutarak karşı 

tarafın gözetiminden korunması olmuştur74. Bir mesajın gizli bir şekilde alıcıya ulaştırılması 

temel bir problemdir ve kuantum ağlar bu probleme çözüm getirmektedir. Gönderim öncesi 

bir kuantum operatörü kullanılarak şifrelenen bilgilerin başkası tarafından okunması ve 

çözümlenmesi imkânsız hale gelecektir. Çünkü bir kuantum hattından geçen verileri dinleme 

girişimi esnasında istemsiz bir veri değişimi gerçekleşmektedir (Kuantum fizikteki  “no-cloning” 

teoremi sayesinde). Kuantum internet ve kuantum ağ konularında Özyeğin Üniversitesi ile 

TÜBİTAK BİLGEM ülkemizde öncü kurumlardır.
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7.8.3.7 Kuantum Kriptografi ve Haberleşme

Kuantum bilgisayar, günümüzde kullanılan kripto algoritmaların hepsini pratik olarak 

kıramamaktadır. Simetrik anahtarlı kriptografinin kuantum hesaplamaya karşı dayanıklı olduğu 

düşünülmektedir. Ancak mevcut asimetrik şifreleme algoritmalarında ise daha uzun anahtar 

kullanmak çözüm olmayacaktır75.

Literatürde kod tabanlı (Code-based), kafes tabanlı (Lattice-based), özet tabanlı (Hash-based), 

çok değişkenli polinomsal (Multivariate polynomial) ve izojeni tabanlı (İsogeny-dased) şifreleme 

yöntemleri kuantum hesaplamaya dayanıklı olduğu düşünülen sistemler üzerinde yoğun 

çalışmalar devam etmektedir76. İleride Shor Algoritması’nın kuantum bilgisayarlar üzerinde 

gerçekleşmesi ile güvenliği, çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma problemlerine dayalı mevcut 

asimetrik kripto algoritmaları (RSA, ElGamal, ECDH vb.) güvensiz hale gelecektir. Öte yandan, 

mevcut simetrik kripto algoritmalarının (AES, 3DES, Trivium vb.) ve özet fonksiyonlarının 

(SHA2, Keccak vb.) Grover Algoritması’nın gerçekleşmesi ile güvenlik seviyeleri büyük ölçüde 

korunacaktır. Bundan dolayı, uygun anahtar boylarına sahip AES-256 gibi birçok simetrik 

şifreleme algoritmasının kuantum hesaplamaya dayanıklı olacağı öngörülmektedir. Buna 

rağmen literatürdeki post-kuantum kripto algoritmaları ve bu algoritmalara yönelik kripto 

analiz çalışmaları yapmak ve detaylı olarak en dayanaklı yöntemleri incelemek gerekecektir.

Diğer yandan yurt dışında birçok şirket, yeni kuantum teknolojilerinin kullanılmasına dayalı 

telekomünikasyon frekanslardaki şifreli iletişim için hava ya da fiber bağlantılar üzerinden 

yapılan kuantum anahtar dağılımı (Quantum Key Distribution, QKD) için77 getirilen çözümleri 

tercih etmektedir. Örnek olarak ID Quantique (İsveç), MagiQ Technologies Inc. (ABD), 

Quintessence Labs (Avustralya) ve SeQureNet (Fransa) şirketleri verilebilmektedir. Büyük 

şirketler arasında ise Toshiba, HP, IBM, Mitsubishi, NEC, NTT ve birçok başka şirketin de aktif 

araştırma programları mevcuttur.

Dünyada fiber optik hatları kullanılarak çalışır duruma getirilen ağlar arasında, DARPA 

Quantum Network (BBN Technologies Lab. Harvard, Boston Univ.), SECOQC Vienna QKD 

Network (Farklı Avrupa Enstitüleri), Chinese Hierarchical Network, Geneva Area Network/

SwissQuantum (CERN, Geneva Univ. hepia in Geneva), Tokyo QKD Network, Beijing-Shanghai 

Trunk Line (in 2017, a 2000-km many-node QKD Network, Beijing, Shanghai, Jinan, Hefei, 

Wuhan etc.) kuantum ağları yer almaktadır.

Rastgele Sayı Üretimi (RSÜ) konusu ise birçok alanda kullanılması nedeniyle önemlidir. 

Örneğin, bu sayıların tahmin edilemez ve gerçek rastgele sayılardan oluşması şifreli protokolün 

güvenliğini doğrudan belirlemektedir. Bu sebeple de dünyada kuantum rastgele sayı üreteci 

alanında birçok proje yürütülmektedir.

75 Peter Shor. Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. Proceedings of the 35th Annual 
Symposium on Foundations of Computer Science (1994), 124-134
76 Bernstein D.J. (2009) Introduction to post-quantum cryptography. In: Bernstein D.J., Buchmann J., Dahmen E. (eds) Post-
Quantum Cryptography. Springer, Berlin, Heidelberg
77 https://www.idquantique.com/quantum-safe-security/overview/qkd-technology/
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78 https://cordis.europa.eu/project/rcn/191178/factsheet/en: TÜBİTAK “Integrated Optic Qantum Random Number Generator”
79 https://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/urunler/kuantum-rsu-kuantum-tabanli-rasgele-sayi-ureteci
80 Dandasi, A., Ozel, H., Hasekioglu, O., & Durak, K. (2019). Optical Post Processing for High Speed Quantum Random Number 
Generators. arXiv preprint arXiv:1909.04909.
81 C. L. Degen, F. Reinhard, P. Cappellaro (2017). Quantum sensing. Reviews of Modern Physics. 89 (3): 035002
82 https://www.darpa.mil/news-events/2018-01-18
83 J.J.Bollinger et al. Optimal frequency measurements with maximally correlated states. Phys.Rev.A.54(6):R4649, 1996

Ülkemizde, kuantum rastgele sayı üreteci konusunda çalışmalar, TÜBİTAK BİLGEM ve Özyeğin 

Üniversitesi’nde gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği ortaklığında 1 Haziran 2014-31 

Mayıs 2018 tarihleri arasında entegre edilmiş optik kuantum rastgele sayı üreteci oluşturulması 

amacıyla bir proje gerçekleştirilmiştir.78 TÜBİTAK BİLGEM tarafından üretilen kuantum rastgele 

sayı üreteci, içerisinde bulunan kuantum mekaniğinden gelen veriyle beraber rastgele sayı 

üretebilmektedir.79

Özyeğin Üniversitesi’ndeki kuantum optik laboratuvarında da kuantum rastgele sayı üreteci 

oluşturma konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yakın zamanda optik tabanlı kuantum 

rastgele sayı üreteçlerinde gerekli olan bit çıkarımı işlemini optik olarak gerçekleştirmeye 

yönelik bir yayın yapılmıştır.80

7.8.3.8 Kuantum Algılayıcılar (Sensörler)

Bir sinyali algılamak için kullanılan kuantum cihaza kuantum algılayıcı adı verilmektedir. 

Genellikle bu, kesikli (Discrete) enerji seviyelerine sahip olan, fiziksel sinyali ölçmek için 

kuantum evre uyumluluğu ya da dolanıklığı kullanan bir algılayıcıyı ifade eder. Kuantum 

algılayıcıların literatürde farklı tanımları bulunmaktadır. Örneğin bir çalışmada 4 kriterli bir 

tanım verilmiştir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir;

• Sistemin ayrık, çözülebilir enerji seviyelerine sahip olması

• Sensörün başlatılabilmesi ve durumunun okunabilmesi (Hazır duruma getirip cevap 

alınabilir) 

• Sensörün evre uyumluluğu korunarak manipüle edilebilmesi (Ancak CW spektroskopiye 

dayalı tasarımlarda olduğu gibi bu kriter bazı sensör türlerinde gerekli olmayabilir) 

• Sensörün fiziksel bir sinyal ile etkileşime girebilmesi ve şiddetine göre tepki verebilmesi81

Yurt dışında birçok ülkede kuantum algılayıcılara yönelik özel araştırma/geliştirme programları 

yürütülmektedir. Örneğin DARPA, kuantum metroloji ve kuantum görüntülemede ortaya 

çıkan yeni konseptleri kullanmak amacıyla kuantum algılayıcılara yönelik değişik araştırma 

programları açmaktadır.82

Aynı zamanda kuantum algılayıcı terimi, kuantum dolanıklık özelliğinden yararlanan daha 

hassas atomik saatler83 ya da daha hassas manyetometreler78 için de kullanılmaktadır.
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Kuantum sensörler konusu çok geniş bir alan olduğundan ve aynı amaca yönelik birçok 

alternatif sunduğundan alanın tamamını kapsayan bir analiz yapılabilmesi oldukça zordur.

Ancak Kuantum Teknolojileri OÇG’de ülkemizde ilgili konuda araştırma ve geliştirme yapmak 

için yeterli altyapı ve uzman kadrosu bulunan kuantum sensör tipleri ele alınmıştır. Bunlar 

arasında; atomik manyetometreler, NQR/NMR kuantum sensörleri, Quantum Hall etkisine 

dayalı sensörler ve hibrid sistemlere dayalı sensörler yer almaktadır. Dünyada atomik 

manyetometre konusunda çalışan ya da üretim yapan kurumlar arasında Romalis Grubu 

(Princeton Üniversitesi), QuSpin Firması, Geometrics Firması, Nottingham Üniversitesi örnek 

verilebilir. Bazı kısıtlamalardan dolayı atomik manyetometre gibi kuantum sensörlerin de yurt 

dışından temini konusunda problemler yaşanmaktadır. Sadece hazır sistemler değil istenilen 

özelliğe sahip kuantum algılama sistemleri için gerekli bileşen temini konusunda da (Örneğin, 

atomik manyetometrelerde kullanılan atomik gaz hücreleri gibi) bazı zorluklar bulunmaktadır. 

Kuantum manyetometrelerin muhtemel ve yurt dışında çalışılan askeri ve sivil uygulamaları 

arasında; navigasyon sistemleri, mayın ya da patlamamış silahların tespiti, tıpta kalp ve 

beyin sinyallerinin görüntülenmesi ve temel bilimlerde (Parçacık fiziği) kullanılma olanakları 

bulunmaktadır.  

NQR/NMR kuantum sensörler, kara mayınları, patlayıcılar ve uyuşturucu maddelerin tespit 

edilmesinde kullanılır. Patlayıcı tespit etmek için kullanılan değişik detektörler olmasına 

rağmen; bu detektörlerle ilgili hassasiyetin artırılması, deteksiyon sürelerinin kısaltılması, 

tarayıcı maliyetlerinin düşürülmesi ve yanlış alarm gibi problemlerin azaltılması gerekmektedir. 

Bu yüzden daha hızlı, daha hassas ve yanlış alarm verme ihtimali zayıf olan yeni detektörlere 

gerek duyulmaktadır. Tüm dünyada, özellikle bu konuda önder olan ABD, İngiltere, Çin ve 

Rusya’daki araştırma grupları, yeni nesil patlayıcı tespit teknikleri geliştirmek için yoğun 

çalışmalar sürdürmektedir. Çeşitli deteksiyon teknikleri arasında en umut verici yöntemlerden 

biri ise Nükleer Kuadrupol Rezonans (Nuclear Quadrupole Resonance – NQR) tekniğidir. Birçok 

patlayıcı ve uyuşturucu maddenin yapısında azot bulunmaktadır. Dolayısıyla, N14 çekirdeği 

üzerinde NQR, bu maddenin tespitinde kullanılabilecek en umut verici yöntemdir. Fakat darbe 

(Pulse) tekniği kullanan NQR yönteminde düşük hassasiyet (Özellikle, NQR frekansları 1 MHz 

altında olan TNT gibi maddeler için) problem teşkil etmektedir. Bu yüzden, NQR tekniğinin 

hassasiyetinin arttırılması konusu üzerine çalışılması gerekmektedir.

Diğer yandan ülkemizde çeşitli sıvı maddeler için (Patlayıcı ya da literatürde precursor olarak 

geçen ve patlayıcı sentezleme bileşeni olarak kullanılan) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

tespit teknikleri konusunda çalışmalar yürütülmektedir. NQR ya da NMR ile patlayıcı ve 

tehlikeli madde tespit yöntemlerinin, bagaj tarama cihazları ve mayın detektörleri gibi çok 

önemli kullanım alanları bulunmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda 
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NQR yöntemiyle RDX, AN malzemelerin tespit sistemleri başlangıç seviyesindedir. NMR ve 

mikrodalga yöntemleriyle tespit konusunda ise işlevselliği nihai ürüne yakın olan bir prototip 

cihaz tasarlanmıştır. Ülkemizde bulunan bilgi birikimi ve tecrübeye dayanarak daha hassas 

NQR sistemleri geliştirmek amacıyla, son zamanlarda literatürde yer alan yeni elektronik 

çözümler, atomik ve SQUID manyetometreleri ve ayrıca süperiletken rezonatör sensörleri 

gibi yaklaşımların çalışılması gerekmektedir. NQR/NMR kuantum algılayıcı teknolojisinin son 

ürünlere dönüştürülmesi için araştırmaların desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kuantum Hall sensörlerinde kullanılan Kuantum Hall etkisi, düşük sıcaklıklara ve güçlü manyetik 

alanlara maruz kalan iki boyutlu elektron sistemlerinde gözlemlenen Hall etkisinin kuantum-

mekanik versiyonudur. Bu olay esnasında Kuantum Hall iletkenliği σ kuantize değerler alır ve 

bu değerler son derece hassas ve doğru manyetik ya da elektrik alan ölçümlerini yapmaya 

izin vermektedir84. Bu ölçümlerde yüksek manyetik alanların (B> 1 T) kullanılması gerekir. 

Normalde GaAs gibi yarı iletken sistemlerde çok düşük sıcaklıklar (T<4.2 K) gözlemlenir. Ancak 

2007’de grafen üzerinde yapılan çalışmada Hall etkisinin oda sıcaklığında bile gözlenebildiği 

gösterilmiştir.

Kuantum Hall sensörlerinin muhtemel kullanım alanları arasında denizaltı ve mayın tespiti 

gibi yüksek doğruluk ile manyetik ve elektrik alan deteksiyonu gerektiren uygulamalar 

bulunmaktadır. Ayrıca Hall etkisi kuantum bilişimde kuantum durumlarının evre uyumluluğunu 

uzun süre koruyan topolojik kubitleri oluşturmak için de kullanılabilir. Böylece Kuantum Hall 

sensörleri, bilim dünyasında ana eğilim olarak çalışılan ama birçok problemi de barındıran 

süperiletken kubitlere alternatif olabilmektedir.

Dünyada bu teknoloji üzerine çalışan merkezler olarak İsrail Weizman Enstitüsü’nde ve 

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar gösterilebilir. Ayrıca son yıllarda Microsoft’un 

Danimarka-Niels Bohr Enstitüsü’nde kurduğu kuantum bilgisayar merkezinde devam eden 

çalışmalar Kuantum Hall sensör teknolojinin kritikliğini ve önemini göstermektedir.

Ülkemizde bu konuda İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK destekli 

projeler sayesinde, Kuantum Hall detektörlerin tasarımı, modellenmesi ve deneysel araştırmaları 

yapılmıştır85,86. Maltepe Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar dünyadakilerle aynı seviyede olup 

TÜBİTAK ÜME ve Sabanci UNAM ile işbirliği çerçevesinde devam ettirilmesi planlanmaktadır.

84 K. v. Klitzing, G. Dorda; M. Pepper. 1980. New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based 
on Quantized Hall Resistance. Phys. Rev. Lett. 45(6): 494-497; K. v. Klitzing, 1986. The Quantized Hall Effect. Rev. Mod. Phys. 58 
(3): 519-531
85 A. Siddiki, R. R. Gerhardts, Phys. Rev. B 70, 195335 (2004); A. Siddiki, F. Marquardt, Phys. Rev. B 75, 045325 (2007); E.Kendirlik, 
S.Sirt, S. Kalkan, et al. Anomalous resistance overshoot in the integer quantum Hall effect. Sci Rep 3, 3133 (2013); E.M. Kendirlik,S. 
Sirt, S. B. Kalkan, N. Ofek, V. Umansky & A. Siddiki. The local nature of incompressibility of quantum Hall effect. Nat. Commun. 
8, 14082 (2017).
86 A. Siddiki, R. R. Gerhardts, Phys. Rev. B 70, 195335 (2004); A. Siddiki, F. Marquardt, Phys. Rev. B 75, 045325 (2007); E.Kendirlik, 
S.Sirt, S. Kalkan, et al. Anomalous resistance overshoot in the integer quantum Hall effect. Sci Rep 3, 3133 (2013); E.M. Kendirlik,S. 
Sirt, S. B. Kalkan, N. Ofek, V. Umansky & A. Siddiki. The local nature of incompressibility of quantum Hall effect. Nat. Commun. 
8, 14082 (2017).
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Hibrid Kuantum Sistemleri (HKS) üzerine çalışmalar kuantum algılama dışında kuantum 

radar ve kuantum internet açısından da önem taşımaktadır. Çünkü yüksek dönüşüm verimliliği 

sağlayabilen kuantum dönüştürücülerin geliştirilmesi için kritik bir öneme sahiptir87. HKS’ler, 

kuantum radar konseptinde kuantum hafıza elemanı olarak ve ayrıca kuantum haberleşme 

için gereklidir. Kuantum haberleşme bölümünde açıklandığı gibi uzun mesafeli (>500 km) 

kuantum haberleşme ağları kurabilmek için kuantum hafıza/tekrarlayıcı aygıtlar gereklidir88. 

Günümüzde dünyada potansiyel HKS olarak birçok atomlu spin toplulukları, elektro-

optomekanik ve opto-magnonik sistemler89 üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Yeterli verimliliğe sahip elemanların ortaya çıkmasıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde kuantum 

radarlar sadece Çin’de değil birçok başka ülkede de kullanıma girmiş olacaktır. Son zamanlarda, 

2012 Nobel Fizik Ödülü’nün de konusu olan kavite kuantum elektrodinamiği alanındaki 

gelişmeler nedeniyle, foton-magnon bağlı hibrit sistemler teorik ve deneysel olarak yoğun 

bir şekilde çalışılmaktadır. Özellikle magnonlar ve fotonlar arasındaki güçlü bağlantının elde 

edilmesi açısından ferro-(ferri-)manyetik malzemelerin, örneğin Yttrium Iron Garnet (YIG) 

kullanılmasının avantajlı olabileceği öngörülmektedir.

Günümüzdeki magnonik dönüştürücülerin dönüşüm verimliliği radar yapabilmek için 

yetersizdir. Ancak opto-magnonik HKS’lerde etkileşim enerjilerinin teorik olarak, opto-mekanik 

ve elektro-optiklerden daha yüksek olabileceği öngörülmektedir90. Magnon-foton etkileşimi 

(Opto-magnonics) üzerine yapılan son çalışmalar, YIG’deki ferromanyetik magnonların 

mikrodalga kavite fotonları ile güçlü çiftlenimlerini göstermiştir. Özellikle 2015’te yayınlanan 

bir makalede ferromanyetik magnonların süperiletken bir kubite bağlanarak bir HKS sistemi 

oluşturduğu açıklanmıştır.91

Magnon bazlı mikrodalga-ışık dönüştürücüler, kuantum radar dışında birbirine uzak 

süperiletken kubitleri ışık yoluyla tutarlı bir şekilde bağlamak için en uygun adaylar arasında 

düşünülmektedir. Genel olarak bu dönüşüm başlıca üç çiftlenim aşamasından oluşur. İlki, 

seyyar mikrodalga ve mikrodalga kavitesi arasındaki bağlantı, ikincisi mikrodalga kavitesi ve 

YIG’in spin dalgası arasındaki bağlantısı, üçüncüsü ise hareket halinde optik fotonlar ve spin 

dalgası arasındaki bağlantıdır. Yüksek dönüşüm verimliliğin elde edilmesi için, tüm ilgili alt 

sistemlerin yüksek etkileşim gücü ile birbirine bağlanması gerekmektedir. Magnonik ve diğer 

fiziksel prensiplere dayalı kuantum dönüştürücüler üzerine araştırmalar ülkemizde Aselsan ve 

Gebze Teknik Üniversitesi’nde başlatılmıştır. Bu konularda çalışabilecek diğer kurumlara, Koç 

Üniversitesi ve TÜBİTAK-ÜME örnek verilebilir.

87 L. Fan, et al. 2018. Superconducting Cavity Electro-Optics: A Platform for Coherent Photon Conversion between Superconducting 
and Photonic Circuits. Science Advances 4 (8).
88 Duan, L. M., and C. Monroe. 2010. Colloquium: Quantum Networks with Trapped Ions. Reviews of Modern Physics 82 (2): 
1209–24
89 G. Kurizki, et al. 2015. Quantum Technologies with Hybrid Systems. Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A. 112 (13): 3866–73.
90 T. Liu, et al. 2016. Optomagnonics in Magnetic Solids. Phys. Rev. B 94 (6): 1–6.
91 Tabuchi, Y., S. Ishino, A. Noguchi, T. Ishikawa, R. Yamazaki, K. Usami, and Y. Nakamura. 2015. “Coherent Coupling between a 
Ferromagnetic Magnon and a Superconducting Qubit.” Science 349 (6246): 405–8
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Kuantum teknolojisinin sahada kullanımı sayesinde elde edilecek avantajlar kuantum bilişim 

(Savunmada ve kriptografide şifre çözme, yapay zeka ile büyük veri analizi sistemleri) 

ve kuantum radar/görüntüleme tekniklerinin kullanımı ile olacaktır. Örneğin, stealths 

(Görünmezlik) teknolojisi gibi klasik teknikler ile çözülmesi zor ve maliyeti de yüksek olan 

tehditlere çok daha uygun maliyetli bir tedbir olarak kuantum radarlar üzerine çalışılabilir. Bu 

hususlar dikkate alındığında kuantum teknolojilerinin ülkemizin güvenliği ve savunma sektörü 

açısından neden bu kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Kuantum Teknolojileri OÇG’de 21. yüzyıla damgasını vuracak yeni teknolojilerle stratejik önem 

taşıyan ve askeri alanları kapsayan araştırmalar/trendler analiz edilmeye çalışılmıştır.

7.8.4 Öneriler

Kuantum teknolojilerinde dünya ile rekabet edebilecek seviyede bilimsel/teknolojik araştırmalar 

yapabilecek güçlü uzman kadroya sahip kurumsal altyapının düzenlenmesi önemlidir. 

Ülkemizde uygulanmakta olan araştırma politikaları ayrı laboratuvarlara ve araştırmacılara 

yönelik olup daha çok bireysel bazda yürütülmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir, rekabetçi ve 

stratejik bir araştırma ekosisteminin kurulması için, üniversiteler nezdinde kurulan araştırma 

merkezlerinden veya araştırma enstitülerinden oluşan Kuantum Teknolojileri Merkezi’nin (KTM) 

kurulması önerilmektedir. KTM, devlet himayesinde olmalı ve kullanıcı/geliştirici şirketlerin, 

üniversitelerin, araştırma kurumlarının, diğer kamu kurumlarının paydaş olduğu profesyonel 

kadro/ekip tarafından yönetilmelidir. 

KTM’nin ilk etaptaki amacı Türkiye’de kuantum teknolojileri üzerine araştırmaların başlatılması, 

bu konudaki araştırmaların koordinasyonunun ve ekosisteminin oluşturulmasıdır.

KTM temel işlevleri:

• Kuantum bilişim, algılayıcı, görüntüleme, haberleşme teknolojileri üzerine yapılan 

çalışmaları koordine etmek, hedefleri belirlemek ve bu konuda ülkemizde yürütülen 

projeleri değerlendirmek, denetlemek ve ürünleşmesine katkıda bulunmak

• Kuantum teknolojileri konusunda ülkenin yol haritasını belirlemek

• TÜBİTAK tarafından yürütülen programlara katkıda bulunarak üniversite ve araştırma 

kurumlarına projelerle destek sağlamak ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek

• Ülkemizde ve dünyada yürütülen programlara katkıda bulunarak uzun vadeli araştırmalarla 

sürdürülebilirliği sağlamak ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek önemli araştırma ve 

geliştirme konularını belirlemek 

• Kuantum teknolojileri üzerine çalışanlar arasında geniş bir ağ oluşturup ulusal ve 

uluslararası projeler için işbirliklerini kurmak, desteklemek ve yönetmek
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• Savunma sanayii ve girişim şirketlerinin, üniversite ve araştırma kurumlarının uygulamalı 

araştırmalarını desteklemek 

• Patent ve faydalı model geliştirme konusunda araştırmacılara destek olmak

• Kuantum teknolojileri ekosisteminde yüksek katma değerli şirketlerin oluşumunu 

sağlamak

Bu merkezin nitelikli insan yetiştirme ve nitelikli araştırmacılar için bir çekim merkezi olması 

yanı sıra, ülkemizdeki bireysel çalışma yapan araştırmacılara ve gruplara destek verecek şekilde 

tasarlanması gerekmektedir. KTM’nin kurulması ülkemizde kuantum teknolojileri alanlarında 

yürütülen araştırmalara ivme kazandıracaktır.

7.8.5 Sonuç

RF OTAĞ çalışmaları kapsamında, Kuantum Teknolojileri OÇG konu önerileri, dünyadaki 

teknolojik eğilimlerle örtüşmektedir.

Ele alınan ana başlıklar;  kuantum teknolojileri bazında, ülkemizde geliştirmeye öncelikle ihtiyaç 

duyduğumuz alt konu başlıklarını içermektedir. Kuantum teknolojilerinin dünyada da yükselen 

bir trend olması nedeniyle tüm konu önerileri önemlidir ve kazanılması önümüzdeki yıllarda 

ülkemizi oyun kuran konuma getirecektir. Ancak bunlar arasında en öncelikli görünenler, 

dünyada da çalışmaları hızla yürütülen kuantum radardır.

Kuantum radarlar sayesinde, az görünürlük kabiliyeti kazandırılmış uçak ve güdümlü füzelerin 

tespit edilmesi (Kendisi fark edilmeden) ve etkisiz hale getirilmesi mümkün olacaktır. Buna ilave 

olarak aldatma ve karıştırmaya karşı dayanıklı olan radar sistemlerine sahip olunabilecektir.

Bu tür radarlara sahip olabilmek için kuantum teknolojilerinin ülkemizde yerli ve milli imkânlarla 

geliştirilmesi önemlidir. Kuantum teknolojilerinin ülkemizde geliştirilebilmesi ve bu alanda 

sürdürülebilir araştırmalar yapabilmek amacıyla KTM’nin kurulması önerilmektedir.

7.9 ANTEN TEKNOLOJİLERİ

7.9.1 Genel Bilgi

Anten, göndermeç ya da almaç birimlerinde üretilen sinyal dalga şeklinin uzayda en iyi 

iletilmesi için kullanılan bir devre elemanıdır. Göndermeçte sadece zaman boyutunda üretilen 

sinyaller, anten yardımıyla uzay-zaman boyutlarında taşıyıcı bir elektromanyetik dalga ile 

iletim ortamına bağdaşırlar. Bu nedenle, anten teknolojilerinin temel uygulama alanları her 

türlü kablosuz iletişim, radar ve uzaktan algılama alanlarıdır. Her uygulama alanı için askeri 

ve sivil olmak üzere çok çeşitli alt uygulama alanları bulunmaktadır. Seyir, dost düşman 
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tanımlama (Identification of Friend or Foe-IFF), biyomedikal görüntüleme ve yüksek güçlü 

elektromanyetik (High Power ElectroMagnetic-HPEM) alan uygulamalarında da antenler sıklıkla 

kullanılmaktadır. Kullanım alanlarının çeşitliliği, anten ışıma gereksinimlerinin farklılaşmasına, 

dolayısı ile anten çeşitliliğinin artmasına yol açmaktadır.

Antenler ışıma özelliklerine ve çalışma frekans aralığına göre farklı tiplerde olabilmektedir. 

Anten tipleri temelde frekans aralığına bağlı olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. En küçük frekans 

(Extremely Low Frequency (ELF), 3-30 Hz) bölgesinden başlayarak 1 GHz frekansa (Ultra High 

Frequency (UHF), 300 MHz-1GHz) kadar kullanılan “Tel Antenler”, zamanla değişken elektrik 

akımın ışıması ile yayılım yaparlar. Tel antenlere örnek olarak log-periyodik ve halka antenler 

verilebilir. 1 GHz taşıyıcı frekans üzerinde tüm antenlerde, anten açıklığında oluşan zamanla 

değişen elektrik ve manyetik alanların doğrudan ışıması ile yayılım yapan “Açıklık Antenler” 

kullanılır. Açıklık tipi antenlere örnek olarak boynuz, spiral ve yansıtıcı antenler verilebilir. Aynı 

tipte birden fazla anten kullanılarak “Dizi Antenler” oluşturulur. Dizi antenler ile sistemlerin 

ihtiyaç duyduğu huzme yönlendirme gerçeklenebilir. Dizi antenler ile açıklık tipi antenlerin 

beraber kullanıldığı antenlere ise “Hibrit Anten” denilir.

7.9.2 Teknoloji Konuları

Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda   7 adet ana konu önerisi 

oluşturulmuştur. SSB taksonomiye göre gruplandırılmış alt konu başlıkları Tablo 7.14’te 

listelenmiştir.

Tablo 7.14    Konu Önerileri ve Alt Başlıkları

Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Anten Alanında 
Hafifletme/ 
Küçültme/ 
Platforma Uyarlama 
Teknolojileri 

Dron ve İnsansız Hava 
Araçları (İHA) İçin Çok 
Hafif Anten Yapıları

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 

Plastik malzemelerin 
metalizasyonu (Malzeme), 
LDS, 3B üretim 
teknolojilerini kullanılarak 
hafifletme çalışmaları

Küçük Profilli Anten 
Yapıları

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Eklemeli imalat teknolojisini 
kullanarak küçük boyutlu 
anten tasarımları

Küçük Profilli Anten 
Yapıları

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Talaşlı imalat teknolojisini 
kullanarak küçük boyutlu 
anten tasarımları

Electromagnetic 
BandGap (EBG) 
ve Yapay Manyetik 
İletken (YMİ, Artificial 
Magnetic Conductor-
AMC), Frekans Seçici 
Yüzey Yapıların 
Anten Tasarımında 
Kullanılması

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Antenlerin bant 
genişliklerinin artırılması, 
küçük profilli anten 
tasarımı, EH sistemlerine 
frekans seçici yüzey ile 
dayanımın artırılması
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Anten Alanında 
Hafifletme/ 
Küçültme/ 
Platforma Uyarlama 
Teknolojileri 

Fraktal Yapılar Ve Boyut 
Küçültme Çalışmaları

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Antenin istenen performası 
daha düşük boyutta 
gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalar

Çok Geniş Bantlı (ÇGB) 
Antenlerin Küçültülmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

EH sistemlerinde kullanılan 
antenlerin boyutlarını 
küçülterek düşük hacim 
isteyen platformlarında 
kullanılmasını sağlamak

Farklı Frekans 
Bantlarında Lineer, Dual, 
Dairesel Konformal 
Anten Tasarımları 

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

LDS teknolojisi kullanılarak 
konformal anten tasarımı

Çok Geniş Frekans 
Aralığında (HF - S 
Bant) Operatif, 
Elektriksel Olarak Küçük 
Boyutlu Aktif/Pasif 
Anten Elemanlarının 
Ve Platform Üstü 
Taşınabilir Dairesel 
Anten Dizilerinin 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Uyarlanabilir empedans 
teknolojisi kullanılarak aktif 
alıcı anten tasarımı 

UGB-Sentetik 
Açıklık Radarı 
(SAR)  Antenlerin 
Küçültülmesi/
Hafifletilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Hava platformları SAR 
sistemlerinde kullanılacak 
yüksek çözünürlüklü 
görüntü oluşturabilecek 
anten tasarımı

Anten Üretim 
Teknolojileri                                  

Lazer Doğrudan 
Yapılandırma (Laser 
Direct Structuring 
(LDS)) Üretim 
Teknolojisinin Anten 
Üretiminde Kullanılması  
Ve Altyapı İhtiyacının 
Belirlenmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

LDS teknolojisinin 
kazanılması ve anten 
hafifletme çalışmaları

Baskı Devre (PCB) 
anten üretim altyapı 
ihtiyacının belirlenmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Yurt dışına olan bağımlılığın 
azaltılması, seri üretim 
altyapısının kurulması, 
antene ait dolayısıyla 
sisteme ait gizli bilgilerin 
gitmesinin engellenmesi

Eklemeli/3B yazıcı 
Teknolojisinin Anten 
Üretiminde Kullanılması 
Ve Altyapı İhtiyacının 
Belirlenmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri (A05.15 
Anten Teknolojileri)

Yurt dışına olan bağımlılığın 
azaltılması, 3B değişken 
seramik-polimerler için 3B 
baskılama, metamalzeme, 
kompozit ve metal 
üretim yöntemleri, foton 
polimerizasyonu, ileri 
serbest şekil üretim 
yöntemlerinin (Free form 
fabrication) geliştirilmesi ve 
kompleks antenlerin hızlı ve 
ucuz maliyet ile üretimi 
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Anten Üretim 
Teknolojileri                                  

Sert Lehimleme 
(Brazing) Üretim 
Teknolojisinin Anten 
Üretiminde Kullanılması 
ve Altyapı İhtiyacının 
Belirlenmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Yurt dışına olan bağımlılığın 
azaltılması, seri üretim 
altyapısının kurulması, 
antene ait dolayısıyla 
sisteme ait gizli bilgilerin 
gitmesinin engellenmesi

Anten Üretiminde 3B 
Yazıcıda Kullanılacak 
İleri Malzemeler

A01 Yapısal ve Akıllı 
Malzemeler ve Yapısal 
Mekanik

3B yazıcı teknolojisinde 
yurt dışına bağımlılığın 
azaltılması 

Hüzme 
Yönlendirmeli Anten 
Teknolojileri               

Çok Az Maliyetli, Düşük 
Güçlü, T/R Özellikli, Faz 
Kaydırıcı Kullanmadan 
Elektronik Tarama 
Yapabilen X ve Ku 
Bant Aktif/Pasif Anten 
Dizileri

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Yarı iletken teknolojileri 
kullanarak aktif/pasif dizi 
anten geliştirme

Elektronik Tarama 
Yapabilen Yeni Nesil 
Yama Anten Tasarımları

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Baskı devre üretimi 
kullanarak daha küçük 
boyutlu anten geliştirme

Optik Beslemeli Geniş 
Bantlı Milimetre Dalga 
Aktif Faz Dizili Anten 
(FDA) Yapıları 

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Faz dizili ve optik beslemeli 
anten üretim teknolojisi 
kullanarak geniş bantlı dizi 
anten geliştirme

Aktif Yığıt Dizi (YD, Tile 
Array) Anten Tasarımı

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Düzlemsel faz dizili anten 
teknolojisi kullanarak 
faz dizili sistemlerdeki 
maliyet, hacim ve ağırlık 
dezavantajını azaltan dizi 
anten geliştirme

Çoklu Konuşlu (Multi-
Static) Gözetleme 
Radar Sistemlerinde 
Kullanılacak 
Uyarlanabilir Hüzmeli 
Alıcı Anten Yapıları

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Uyarlanabilir hüzmeli alıcı 
anten kullanarak pasif 
radar ve ED sistemlerinin 
etkinliğini artıracak anten 
geliştirme

Mekanik Faz Kaydırmalı 
(MFK) Antenler

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Mekanik yönlendirmeli faz 
dizili anten geliştirme

5G Sivil Haberleşme İçin 
Antenler

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Faz kaydırıcıya ihtiyaç 
duymayan ve 5G 
haberleşme teknolojisinde 
kullanılacak faz dizili anten 
geliştirme 

Farklı Frekans 
Bantlarında Faz Dizili 
Mikro-Şerit, Yarıklı 
Dalga Kılavuzu Anten 
Tasarım Ve Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Mikro-şerit ve yarıklı dalga 
kılavuzu anten teknolojileri 
kullanılarak farklı frekans 
bantlarında anten 
geliştirme
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Hüzme 
Yönlendirmeli Anten 
Teknolojileri               

Massive MIMO Sivil 
Ve Askeri Haberleşme 
Sistemleri İçin Anten 
Dizileri

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

5G haberleşme 
sistemlerinde kullanılacak 
massive MIMO anten 
geliştirme 

5G Massive MIMO RF 
Tümdevre Bütünleşik 
Milimetre Dalga Faz 
Dizili Anten

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

A05 Elektronik, Elektriksel 
ve Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Ultra Geniş Bantlı 
Minyatür Anten Dizi 
Tasarımı

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Pasif radar ve ED 
sistemlerinde kullanılacak 
geniş bantlı minyatür anten 
geliştirme 

Yer ve Uzay Kesimi 
Uydu Anten 
Teknolojileri           

Yer Kesimi İçin 
Katlanabilir Anten 
Tasarım Ve Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Katlanabilir anten 
teknolojisi, kompozit 
dokuma teknolojisi, 
taşınabilir uydu sistemleri

Uzay Kesimi Anten 
Teknolojilerinin 
Araştırılması

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Uydu platformlarımıza 
yetenek kazandırılması, 
uzay kesimi anten 
teknolojilerinin öğrenilmesi

RF Arayıcı Başlık 
Anten Teknolojileri                         

Optik Açıklıklı Anten 
Tasarım Ve Geliştirilmesi 

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Hibrit arayıcı başlık 
teknolojisi, her iki 
spektrumun avantajlarını 
kullanma, optik açıklıklı 
radom geliştirme

Yüksek Frekans (>30 
Ghz) Milimetre Dalga 
Anten Tasarımı Ve 
Geliştirmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Milimetre dalga bandında 
çalışan RF arayıcı başlık 
geliştirilmesi, hızlı 
hedefleri imha yeteneğinin 
kazanılması, daha hassas 
vuruş kabiliyetinin 
kazanılması, hafif arayıcı 
başlık geliştirilmesi ve hava 
araçlarımıza entegrasyonu

Yerküresel 
Konumlandırma 
Sistemleri Karıştırma 
Önleme Alıcı Anten 
Teknolojileri

Karıştırma Önleme 
YKS Anten Tasarım Ve 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

İHA ve İKA’larda 
kullanılacak CRPA anten 
geliştirme, platformların 
YKS karıştırma 
ortamlarında etkin 
olarak kullanılması, CRPA 
teknolojisinin kazanılması

Füze Üzeri KKS 
karıştırma önleme (anti-
Jamming) Alıcı Anten 
(CRPA) Tasarım Ve 
Geliştirilmesi

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Mühimmatlarda 
kullanılacak CRPA 
anten geliştirilmesi, 
mühimmatların YKS 
karıştırma ortamlarında 
etkin olarak kullanılması, 
CRPA teknolojisinin 
kazanılması
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Ana Konu Başlığı Alt Konu Başlığı SSB Taksonomisi Açıklama

Anten Ölçüm 
Teknolojileri 

Anten Ölçümü Ve 
Doğrulanmasına 
Yönelik ‘Benchmarking’ 
Çalışmaları Ve Bunlara 
Yönelik Standart 
Merkezlerin Kurulması

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri 

Test ve ölçüm teknolojisi, 
anten ölçüm standardının 
oluşturulması, ölçüm 
doğrulukların iyileştirilmesi

Anten ve Radom 
Ölçüm Altyapıları Ve 
İyileştirilme Çalışmaları 

A05 Elektronik, 
Elektriksel ve 
Elektromekanik Cihaz 
Teknolojileri

Test ve ölçüm teknolojisi, 
ölçüm algoritmalarının 
çalışılması, gerçek çalışma 
ortamlarının simüle 
edilmesi, platformalarımızın 
ve sistemlerin operasyonel 
çalışma koşullarında test 
edilmesi

7.9.3 Değerlendirmeler

Anten Teknolojileri OÇG tarafından anten teknolojileri alanında küresel bazda yürütülen güncel 

çalışmaların ışığında milli ihtiyaçlarımıza uygun teknolojilerin kazanılması amacıyla önerilen 

konular 7 başlık altında incelenmiştir:

A1. Huzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri

A2. RF Arayıcı Başlık Anten Teknolojileri

A3. Yerküresel Konumlandırma Sistemleri Karıştırma Önleme Alıcı Anten Teknolojileri

A4. Yer ve Uzay Kesimi Uydu Anten Teknolojileri

A5. Anten Alanında Hafifletme/Küçültme/Platforma Uyarlama Teknolojileri

A6. Anten Ölçüm Teknolojileri

A7. Anten Üretim Teknolojileri

7 konu önerisi altında 33 adet alt konu önerisi değerlendirilmiştir. 

7.9.3.1 Huzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri

Huzme yönlendirmeli anten yapıları günümüz kablosuz haberleşme ve uzaktan algılama 

sistemleri için öne çıkan kritik bir teknolojidir. Elektronik olarak huzmesi yönlendirilebilen 

antenler sabit huzmeye sahip mekanik yönlendirmeli antenlere göre yüksek haberleşme hızı, 

çok sayıda hedef/kullanıcı takibi, yüksek hedef/kullanıcı takip hızı, çok fonksiyonluluk, yüksek 
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çözünürlük, güvenilirlik, düşük görünürlük gibi yeni nesil sistem ihtiyaçlarının karşılanması 

açısından büyük avantajlara sahiptir. Huzme yönlendirme işlemi çok sayıda anten elemanından 

oluşan anten dizilerinin her bir elemanının genlik ve faz uyarımlarının kontrol edilmesi ile elde 

edilmektedir. Bu tür antenler aktif elektronik taramalı dizi (AESA - Active Electronic Scanning 

Array) antenler olarak da adlandırılmaktadır. AESA antenlerde; huzme şekillendirme, huzme 

tarama, çoklu huzme gibi anten özellikleri anten açıklığı geometrisini ve yönünü değiştirmeksizin 

yapılabilmektedir. Ancak, AESA antenleri; güç tüketimi, ağırlık, hacim ve soğutma ihtiyaçları 

ve maliyet açısından konvansiyonel antenlere göre zafiyet göstermektedir. 

Literatürde yer alan farklı teknikler ile anten elemanlarının genlik ve faz uyarımlarını değiştirmek 

mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu tip antenler ile yeniden ayarlanabilir huzmeler elde etmek 

mümkündür. Anten uyarım tekniğine bağlı olarak literatürde yer alan huzme yönlendirmeli 

antenler beş temel grupta toplanmaktadır:

• Frekans Taramalı Dizi Antenler (FSA-Frequency Scanning Array)

• Huzme Anahtarlamalı Dizi Antenler (BSA-Beam Switching Array)

• Pasif Faz Dizili Antenler (PESA-Passive Electronic Sanning Array)

• Aktif Faz Dizili Antenler (AESA-Active Electronic Scannig Array)

• Sayısal Huzme Oluşturma Devreli Dizi Antenler (DBFA-Digital Beam Forming Array)

Huzme yönlendirmeli dizi antenler kullanıldıkları sistemin ön ve son kat devrelerini de 

barındıracak şekilde tümleşik olarak tasarlanmaktadır. Anten elemanları arkasına yerleştirilen 

ön ve son kat devreleri faz ve genlik kontrolü yanında tümleşik sistem yapısının mikrodalga/

RF güç yükseltme, düşük gürültülü algılama gibi kritik almaç ve göndermeç elemanlarını da 

barındırmaktadır. Huzme yönlendirmeli anten teknolojileri; dizi anten tasarımının yanı sıra 

mikrodalga devre tasarımı, RF tüm devre tasarımı, yüksek yoğunluklu paketleme (HDP-High 

Density Packaging) ve ısıl tasarım teknolojileri gibi kritik teknolojiler ile birlikte değerlendirilen 

çok disiplinli bir teknoloji olarak literatürde yer almaktadır.

Faz dizili sistemlerin maliyetlerini azaltmak ve soğutma yöntemlerini iyileştirmek bu teknolojinin 

çalıştığı konuların başında gelmektedir. Bunun haricinde 5G teknolojilerinde kullanılacak Multi-

Input Multi-Output (MIMO) özellikli faz dizili anten mimarilerinin, daha geniş band genişlikli 

faz dizi antenlerin, pasif radar sistemlerinde faz dizili sistemlerin, tümleşik aktif faz dizili anten 

mimarilerinin geliştirilmesi firma, kurum/kuruluşların üzerinde çalıştığı ve araştırmalar yaptığı 

konular arasındadır.

Huzme yönlendirmeli anten teknolojileri alanında ülkemizde TÜBİTAK gibi araştırma 

kurumlarının ve ASELSAN, METEKSAN, RST gibi firmaların çalışmaları bulunmaktadır.
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7.9.3.2 RF Arayıcı Başlık Anten Teknolojileri 

Görev başlangıç noktalarından görevlerinin sonu olan hedef noktasına doğru ilerleyebilmeleri 

için modern füze sistemlerinin kullanabileceği farklı güdüm yöntemleri mevcuttur. Özellikle 

Yerküresel Konumlandırma Sistemi (YKS, GPS) gibi sistemlerin devreye alınması ile birlikte 

ucuz ve yüksek doğrulukta güdüm mümkün hale gelmiştir. Benzer bir şekilde lazer ile yapılan 

güdümlemede de hedefin lazer ışınımı ile aydınlatılması gerekmektedir. Bir başka deyişle, 

lazer güdümü yarı aktif bir güdüm yöntemidir ve at-unut gibi bir potansiyel taşımamaktadır. 

Lazer güdümlemenin yanı sıra kızılötesi güdümleme de kullanılmaktadır. Ancak, kızılötesi 

dalga boylarındaki ışınım atmosferik koşullardan çok etkilenmektedir. Örneğin sisli havalarda 

kızılötesi ışınım ile yapılacak bir güdümlemenin başarısız olma olasılığı yüksektir. Konumu tam 

kestirilemeyen, dinamik hedeflere angajman için terminal safha güdüm sistemleri kullanımı 

öne çıkmaktadır.

Bu amaçla kullanılan sistemlerden birisi de RF Arayıcı Başlıklardır (RFAB). Özellikle kötü hava 

durumlarından ve karşı tedbirlerden görece az etkilenme gibi özellikleri sayesinde RFAB’ler 

diğer arayıcı başlık teknolojilerinden ayrışmaktadır. RFAB’ler, çok farklı alt sistemlerin bir araya 

gelmesinden oluşan kompleks sistemlerdir.

RFAB’ler çeşitli hava-hava, hava-yer, yer-hava füzelerinde kendilerine kullanım alanı 

bulmaktadır. RFAB’lerin diğer güdüm mekanizmalarına göre avantajları olmakla birlikte 

elektromanyetik spektrumda çok dar bir bandda çalışmanın dezavantajları da bulunmaktadır. 

Radar ile güdümü sağlayan bu birimler, kendilerine yönelik karşı tedbirler ile karıştırılabilmekte 

ya da aldatılabilmektedir. Buna ek olarak gittikçe karmaşıklaşan savaş alanları arayıcı başlıklara 

daha büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu gibi sorunlara çözüm olması için dünyada 

farklı spektrumlardaki arayıcı başlıkların aynı hacim içerisinde birlikte çalışabilecekleri 

çözümler üretilmektedir. Örneğin kızılötesi ve milimetre dalga frekans bandlarını bünyesinde 

barındıracak bir arayıcı başlık savaş alanında karıştırma ve aldatılmaya karşı çok daha dirençli 

olacak, başarımı artacaktır.

RFAB’ler özelinde dünyada gözlenen bir başka teknolojik trend ise patlayıcı kullanmadan, 

kinetik enerji kullanarak hedefin imhasına izin verecek hassasiyette güdümü mümkün kılacak 

yüksek frekans arayıcı başlıklardır. Özellikle Ka ve W gibi milimetre dalga frekans bandları 

bu tür kabiliyetler sunma potansiyelini barındırmaktadır. RFAB anten teknolojileri alanında 

ülkemizde çalışmalar olgun seviyede bulunmaktadır.  
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7.9.3.3 Yerküresel Konumlandırma Sistemi (YKS/GPS) Karıştırma Önleme Alıcı Anten 

Teknolojileri 

Uydu destekli konum bulma ilk olarak 1960’ların ortalarında ABD’nin denizaltıların konumlarını 

belirlemek üzere kutuplar üzerinde yörüngelerine yerleştirilen 6 uydu aracılığı ile uygulama 

alanı buldu. 1993 yılında ABD’nin 24 uydudan oluşan YKS (Global Positioning System: 

GPS) tam kabiliyeti ile kullanıma geçmiştir. Takip eden yıllarda Rusya’nın GLONASS Sistemi 

devreye girmiştir. ABD’nin 1 Mayıs 2000 yılında çıkardığı kanun ile GPS sistemini koşulsuz 

olarak sivil kullanıma hassas olarak açması ile küresel konumlama sistemi alıcılarının kullanımı 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Takip eden yıllarda küresel bazda servis sağlayan GPS ve 

GLONASS’a, Çin’in BEIDU ve Avrupa’nın GALILEO sistemi de katılmıştır. Günümüzde kendi ilgi 

alanlarını kapsayan Hindistan’ın NAVIC ve Japonya’nın QZSS sistemleri bölgesel bazda servis 

sağlamaya başlamıştır. 

YKS sivil ve askeri uygulamaları ile günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. YKS sinyallerinin 

yerküre yüzeyine çok düşük seviyede (GPS L-1 C/A : -130 dBm) ulaşması nedeniyle etkin olarak 

karıştırılması (Jamming) ve yanıltması (Spoofing) mümkün olmaktadır. Değişik amaçlarla 

da kullanılan (Araç takibini zorlaştırma gibi) ancak günümüzde askeri amaçlı yaygınlaşan 

karıştırma ve yanıltma sistemlerinin yanı sıra girişim de (İnterference) YKS sistemlerin baş 

etmesi gereken bir problem haline gelmiştir.

Karıştırma ve yanıltma tekniklerinin daha karmaşık yapıya ulaşması ile beraber, anten 

seviyesinde ışıma örüntüsünü kontrol etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Gerçek uygulamalarda 

karıştırıcıların yönleri belli olmadığı gibi haraketli olmaları ya da platformun hareketi nedeniyle 

yönlerinin sürekli değişmesi karıştırma yönlerine adapte olarak antenin ışıma örüntüsünde 

çentik atılmasına (Adaptive nuller) gerek duyulmuştur.

Anten ışıma örüntüsü kontrol edilebilen antenlere literatürde CRPA (Controlled Radiation 

Pattern Antenna) denilmektedir. CRPA antenler ile sayısal işleme tekniklerinin kullanıldığı alıcı 

sistemler beraber Karıştırmaya ve Aldatılmaya Dayanımlı Anten Sistemleri (Anti-Jam Antenna 

System, AJAS) olarak isimlendirilmektedir. Sayısal işleme teknikleri ile beraber dayanım daha 

da artmaktadır.

YKS karıştırmaya karşı geliştirilen sistemler genel olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır: Hacim 

ve ağırlık sorunu olmayan uygulamalar için geliştirilen sistemler; hacim, yüzey, ağırlık bütçeleri 

düşük çevresel koşulların ağır olduğu uygulamalar için geliştirilen sistemlerdir. Birinci gruptaki 

ürünlerin yurt dışında hâlihazırda geliştirme fazları tamamlanmış olup geniş bir yelpazede 

yoğun kullanımları görülmektedir. İkinci grupta yer alan ürünler ise henüz geliştirilme 

aşamasında olup ABD ve Çin kaynaklı geliştirme projelerinin yürütüldüğü tahmin edilmektedir.
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7.9.3.4 Yer ve Uzay Kesimi Uydu Anten Teknolojileri 

Uydu sistemlerinde ağırlıklı olarak “Katlanabilir Anten”, “Taşınabilir Anten” ve “Satcom On The 

Move (SOTM) antenler” gibi parabolik antenler kullanılmaktadır. 

Katlanılabilir antenler; uzay kısmında kullanıldığında, uydu fırlatma anında yerden tasarruf 

ederek masrafları ve hacmi düşürerek, uyduların yerle haberleşmesini sağlamaktır. Yer 

kısmında kullanıldığında ise GEO uydular ile haberleşip veri alıp göndermektir. Katlanabilir 

anten; parabolik reflektör veya düzlem reflektöre (Yansıtıcı dizi (Reflectarray) sahiptir. Bu tip 

anten sistemleri hâlihazırda yer gözlem uyduları, haberleşme uyduları, Mars keşif uyduları gibi 

uydularda ve karada taşınabilir sistemlerde çeşitli frekans bandlarında kullanılmaktadır. Hem 

alma hem de gönderme polarizasyonu kullanıcının seçimine bağlıdır. Aynı polarizasyondan 

gönderme ve alma da yapılabilir. Anten, uyduların üzerinde ve yerde sabit olarak kullanılır. 

Uzay kısmındaki çalışmalarda, katlanabilir anten sistemleri uydu üzerine yerleştirilir. Sistem 

fırlatma esnasında kendi üzerine katlı (Kapalı) durumdadır. Uydu fırlatma aracıyla atmosferden 

çıkıp yörüngesine oturduğunda sistem kendi kendine açılır. Yer kısmında ise sistem elde 

taşınabilecek ağırlık ve boyutlardadır. Sistem kapalı durumda taşıma için izin verilen azami 

ölçülerdedir. İntikal ettirildiği yerde anten sistemi hızlıca işletime hazır hale getirilir. Kurulum 

süresi anten sisteminin büyüklüğüne göre 10dk.- 1sa. aralığında değişiklik göstermektedir.

Taşınabilir anten sistemlerinde parabolik ve ofset parabolik yansıtıcı antenler kullanılmaktadır. 

Geçmişte metal kullanılarak üretilmiş örnekler olsa da güncel olarak karbon fiber 

kullanılmaktadır. Karbon fiber yeterli elektriksel iletkenliği, hafifliği ve mekanik mukavemeti 

sebebiyle tercih edilmektedir.

SOTM antenler, hareketli platformların uydu ile haberleşmesinde kullanılırlar. Sivil ve askeri 

alanda kullanımları gittikçe artmaktadır. SkyTech, Gilat, Satpro, Panasonic, SmithsInterconnect, 

Viasat gibi firmaların SOTM ürünleri vardır. Ülkemizde Panasonic firmasının ürünleri THY 

tarafından çok sayıda kullanılmıştır.

Yurt dışında, özellikle yer kesimi ve SOTM antenleri için reflektör antenlerin yerini alacak 

dizi antenler ve hatta mekanik yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldıracak faz dizili antenlerin 

geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır (Şekil 7.30).
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Şekil 7.30 Avrupa Uzay Ajansı URDA Anteni92

Yakın gelecekte LEO yörüngesine fırlatılacak binlerce küçük uydu olacağı değerlendirilmektedir. 

Hâlihazırda SpaceX firmasının bu uyduların tasarımı ve fırlatılması üzerine çalıştığı 

bilinmektedir. LEO’da konumlandırılan bu uydular ile yeryüzüne yüksek hızlı internet sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bulundukları yörüngenin bir sonucu olarak bu uydular ile haberleşecek yer 

kesimi antenlerinin huzme yönlendirmesi yapması gerekecektir. Anten endüstrisinin önemli bir 

eforunun çok düşük maliyetle hızlı bir şekilde huzme yönlendirme yapabilecek bu antenlerin 

geliştirilmesine harcandığı değerlendirilmektedir.

Ülkemizde de “Katlanabilir Anten” ve “Uzay Kesimi Anten Teknolojileri” üzerinde çalışma 

yapılmasının gerektiği değerlendirilmiştir.

Yer ve uzay kesimi anten teknolojileri alanında ülkemizde ASELSAN, PROFEN, NETA başta 

olmak üzere METEKSAN ve RST gibi firmaların çalıştığı bilinmektedir.

7.9.3.5 Anten Alanında Hafifletme/Küçültme/Platforma Uyarlama Teknolojileri 

Mobil (Kara/deniz/denizaltı/hava) platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan uzaktan 

algılama, kablosuz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri anten yapılarının platform boyut, 

ağırlık ve geometri kısıtlarına uygun olacak şekilde geliştirilmiş olması önem taşımaktadır. 

Anten küçültme ihtiyaçları GPS, radar altimetre, ILS, VOR, veri bağı gibi dar bandlı (< %10) 

haberleşme, radar ve seyrüsefer uygulamalarda kolaylıkla sağlanabilirken; EH ve geniş bandlı 

telsiz haberleşmesi gibi çok geniş bandlı (3:1, 6:1, 10:1, 20:1; 25:1, 40:1) uygulamalarda birçok 

yöntemin bir arada kullanıldığı karmaşık teknikler gerektirmektedir.

92 https://artes.esa.int/news/ultra-portable-satcoms-antenna-urda



183

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

Özellikle sivil haberleşme sektöründe GSM uygulamalarında anten küçültme teknolojilerinin 

dar bandlı olarak uygulandığı bilinmektedir. Askeri haberleşme uygulamalarda çok geniş 

bandda anten küçültme teknolojilerinin uygulandığı teknolojiler olduğu görülmektedir. UHF 

SATCOM antenlerinin hava platformlarına uyarlama çalışmaları yapılmaktadır.

Özellikle son yıllarda ülkemizde yürütülmekte olan yerli ve milli platform inşa projeleri 

sonucunda denizaltı, İHA, füze, helikopter, savaş uçağı gibi yerli platformların seyrüsefer, 

haberleşme, radar ve EH sistemi anten ihtiyaçlarının yerli ve milli olarak karşılanması gereksinimi 

doğmuştur. Bahse konu platformlara entegre edilecek görev sistemlerine ait antenlerin kısıtlı 

hacim ve hafiflik ihtiyaçları nedeni ile yurt içi firmalarda muhtelif projelerde kullanılmak üzere 

anten küçültme ve platforma uyarlama teknolojileri geliştirilmektedir.

Bu teknolojide ilerleyebilmek için gerek RF tasarımda gerek malzeme teknolojisinde çalışmalar 

yapılmalıdır. 

7.9.3.6 Anten Ölçüm Teknolojileri 

Radar, uzaktan algılama, haberleşme gibi fonksiyonları yerine getiren sistemler, kullanım 

amaçlarına göre özel olarak tasarlanmış antenleri kullanmaktadır. Çoğu durumda kullanıldıkları 

sistemler adına kritik önem taşıyan bu antenlerin kontrollü bir ortamda, hassas bir şekilde 

karakterize edilmesi gerekmektedir. Antenlerin kullanıldıkları sistemlerden bağımsız olarak 

ölçüldüğü durumlarda, temel anten parametreleri olarak nitelendirebileceğimiz kazanç, 

huzme genişlikleri, polarizasyon, yan kulakçık seviyesi gibi parametreler ölçülür ve ölçümler 

neticesinde kullanılacakları sisteme uygunlukları değerlendirilir. Diğer taraftan, günümüzde 

hızla gelişen radar, uzaktan algılama ve haberleşme teknolojileri, antenlerin kullanıldıkları 

sistemler ile birlikte ölçülme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu durum dinamik 

olarak değişen çevresel şartlara sistem bazında uyumluluğun değerlendirilmesinde bir ihtiyaç 

olarak ve tümleşik faz dizili anten mimarilerinde ise bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ölçümü yapılacak antenlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre pek çok farklı yöntem 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin hesaplama yöntemleri, çevresel şartları, donanımsal ve 

yazılımsal özellikleri birbirinden büyük farklılıklar göstermektedir.

Günümüzde anten tasarımında kullanılan yazılımlar çok gelişmiştir ve analitik olarak elde 

edilemeyen verilerin birçoğu nümerik yöntemler ile elde edilebilmektedir. Ancak gerek 

bu gelişmiş yazılımlarda dahi oluşan nümerik hesaplama hataları gerekse de arzu edilen 

üretim standartlarının her zaman yakalanamaması, tasarlanan antenin ölçülmesinin yerini 

tutamamaktadır. Bu sebeple antenlerin hassas ölçümleri için pek çok farklı teknik geliştirilmiş 

ve kullanılmıştır.

Ülkemizde TÜBİTAK BİLGEM, ASELSAN, METEKSAN, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlarda anten ölçüm sistemleri bulunmaktadır. Geliştirilen 

sistemler ile birlikte var olan ölçüm sistemlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir.
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7.9.3.7 Anten Üretim Teknolojileri 

Anten üretim teknolojilerinde genel olarak 5 temel üretim tekniği kullanılmaktadır:

1. Aşındırma/Kazıma Yoluyla İmalat (Etching):  Antenlerin kazıma yoluyla imalatında CNC 

makineleri kullanılmaktadır. CNC makineleri ile antenler genellikle alüminyumun işlenmesi 

ile üretilmekte ve boyut, yüzey pürüzlülüğü toleransları yüksek frekans uygulamaları 

için yeterli bulunmaktadır. Bu teknik ile üretim ülkemizde yeterince gelişmiştir. Ancak 

yarıklı dalga kılavuzu anten dizilerinin üretiminde talaşlı imalat ile üretilen alt bileşenlerin 

birleştirilmesi konusunda iyileştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır.  

2. Baskı Devre Yöntemiyle İmalat: Baskı Devre anten üretimi dünyada 1970’li yıllarda 

başlamıştır. Bu teknoloji, anten üretiminde sıklıkla kullanılan olgun bir teknolojidir. Baskı 

devre anten üretiminde temel malzeme, taban malzemesidir. Piyasada kolay temin edilen 

FR-4 tipi taban malzemelerin 2 GHz’e kadar kullanımı uygun olup yüksek frekanslarda 

kullanımı tercih edilmemektedir. Yüksek frekanslarda kullanılması uygun taban malzeme 

üreticilerinin başında “Rogers”, “Nelco” ve “Taconic” gelmektedir. Yüksek frekansta 

çalışan baskı devre taban malzemesinin temininde hem fiyat hem de temin süresi 

açısından zorluk yaşanabilmektedir. Taban malzemesinin işlenmesi yurt dışında birçok 

ülkede yapılmaktadır. Ülkemizde taban malzeme işleyebilen firmalar bulunmaktadır.

3. İletken Mürekkep Püskürtmeli İmalat: İletken Mürekkep Püskürtme yöntemi genellikle 

RFID antenlerinde ve giyilebilir anten teknolojilerinde tercih edilen bir üretim tekniğidir. 

Askeri giyilebilir elektronik algılama sistemleri hızlı gelişmekte olan bir alandır. Harp 

ortamında askerlerin sağlık durumlarının takip edilmesinden sahada askerler arası 

haberleşme ağı kurulumuna kadar geniş uygulama alanı bulunmaktadır. 

4. Plastik üzeri metal kaplamalı imalat: Bu teknoloji 1997 ile 2001 yılları arasında Lemgo 

Almanya’da bulunan Hochschule Ostwestfalen, University of Applied Sciences’da 

icat edilmiş ve mucitleri tarafından patentleri alınarak LPKF Limited firmasında Laser 

Direct Structuring (LDS) teknolojisi geliştirilmeye devam edilmiştir. Günümüzde mobil 

hücresel haberleşme teknolojisindeki pazar nedeniyle bu teknoloji ile üretim yapan firma 

sayısı artmıştır. Bu üretim teknolojisi sayesinde antenin doğrudan ürünün dış kabuğuna 

entegre edilmesi mümkün olmaktadır. Bu üretim yöntemi cep telefonlarının antenlerinin 

üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır.  

5. Eklemeli İmalat: Eklemeli imalat son yıllarda hızla gelişen bir teknolojidir. Konvansiyonel 

metotlara göre üretim katman katman yapıldığından, konvansiyonel metotlarla işlenmesi 

mümkün olmayan veya yüksek maliyetle imal edilebilen bileşenlerin düşük maliyet ile 

üretilmesini mümkün kılmaktadır. Eklemeli imalat ile diğer imalat teknikleriyle elde 
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edilemeyecek hafiflikte, maliyet etkin anten üretimi gerçekleştirilebileceği görülmektedir. 

Katmanlı imalat tekniği sayesinde daha önce imal edilemeyen 3B cisimlerin üretimi bu 

teknoloji ile mümkün hale gelmektedir. Bu kapsamda, mevcut teknolojinin elverdiği 

imkânların dâhil edildiği yeni tasarım metotlarının oluşturulması, daha efektif ve 

performansa sahip antenlerin imal edilmesinin yolunu açacağı öngörülmektedir. Savunma 

ve havacılık sanayiinde 3B eklemeli imalat pazarının %23,2 yıllık bileşik büyüme oranı 

(CAGR)  ile 2023 yılında 4.76 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

7.9.4 Öneriler

Askeri haberleşme ve radar sistemlerinin çalışma frekanslarının gizli tutulması önemli 

olduğundan bu sistemlerde kullanılacak antenlerin yerli ve milli olarak tasarımının yapılması, 

üretilmesi ve test edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda anten tasarım, üretim ve 

test alanlarında çalışan ve çalışmak isteyen firma/kurum/üniversite sayısı artış göstermektedir. 

Ancak bu alanda firmaların öz sermayesiyle altyapılarını kurmaları yüksek maliyetli olmaktadır. 

Bu alandaki üretim ve ölçüm altyapıları devlet desteğiyle birkaç firma ve kurumda kurulmuştur. 

Bu altyapıların kullanımının diğer firmalara açılması önerilmektedir. Yeni altyapıların ise bu 

alanda çalışan farklı firmalarda kurularak bilgi ve tecrübe birikiminin arttırılması ayrıca 

önerilmektedir.

7.9.5 Sonuç

Radar, EH ve haberleşme sistemlerinin ve bu sistemleri taşıyan platformların; ulusal güvenlik, 

yurt dışı bağımlılığın azaltılması, temin zorluğu (Son kullanıcı ve ihraç belgeleri) ve yüksek 

sistem maliyetleri gibi nedenlerle ülkemizde yerli ve milli imkânlarla tasarımı, üretimi ve 

testlerinin yapılması önemlidir. 

Anten teknolojileri odak grubunda kullanıcıdan başlayarak ihtiyaçlar araştırılmış teknolojinin 

dünyada ve ülkemizdeki durumu incelenmiştir. Bu kapsamda anten teknolojileri yedi alt 

teknolojiye ayrılmış ve konular bu alt teknolojilere uygun olarak dağıtılmıştır.

1. Huzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri

2. RF Arayıcı Başlık Anten Teknolojileri

3. Yerküresel Konumlandırma Sistemleri Karıştırma Önleme Alıcı Anten Teknolojileri

4. Anten Alanında Hafifletme/Küçültme ve Platforma Uyarlama Teknolojileri

5. Yer ve Uydu Kesimi Uydu Anten Teknolojileri

6. Anten Ölçüm Teknolojileri

7. Anten Üretim Teknolojileri

Anten teknolojileri alanında “Yerküresel Konumlandırma Sistemleri Karıştırma Önleme Alıcı 

Anten Teknolojileri” konusunda yakın zamanda ülkemizde çözümler oluşturulmuş, üretilen 

prototipler üzerinde testler yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
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Anten teknoloji alanında “Hüzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri” ve “RF Arayıcı Başlık 

Teknolojileri” ön plana çıkmıştır.

“Hüzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri” konusunda düzlemsel faz dizili anten olan “Aktif 

Yığıt Dizi Anten tasarımı”, pasif radar sistemlerinde kullanılabilecek “Çoklu Konuşlu Gözetleme 

Radar Sistemlerinde Kullanılacak Uyarlanabilir Hüzmeli Anten Yapıları” ve “5G Teknolojileri 

Anten Tasarımları” ön plana çıkmıştır. 

Bu konuda öne çıkan “Aktif Yığıt Dizi Anten”, düzlemsel faz dizili yapıya sahip olması nedeniyle 

bugüne kadar kullanılan tuğla dizili aktif elektronik sistemlere göre hem maliyet hem ağırlık 

ve hacim avantajı sağlayacaktır. Böylece aktif faz dizili antenlerin maliyet, hacim ve ağırlık 

dezavantajlarını oldukça azaltacaktır. 

Diğer öne çıkan “Çoklu Konuşlu Gözetleme Radar Sistemlerinde Kullanılacak Uyarlanabilir 

Huzmeli Anten Yapıları”  konusu ile de pasif radar ve ED sistemlerinin etkinliği artırılabilecektir.

Bunlara ek olarak “Anten Alanında Hafifletme/Küçültme ve Platforma Uyarlama Teknolojileri” 

alanında “Electromagnetic Band Gap (EBG) ve Yapay Manyetik İletken (YMİ, Artificial 

Magnetic Conductor-AMC), frekans seçici yüzey yapıların anten tasarımında kullanılması” ön 

plana çıkmıştır. Bu teknolojilerin kazanılması ile daha yüksek band genişliğine sahip antenlerin 

küçültülerek özellikle hava ve mühimmatlarımızda kullanılmalarının sağlanması ve frekans 

seçici yüzey sayesinde de elektronik harbe karşı dayanıklılığının artırılması sağlanacaktır.  

Anten üretim teknolojilerinde talaşlı imalat konusunda yeterli kaynağın olduğu görülmüştür. 

Ancak özellikle arayıcı başlık, atış kontrol radarları ve arama/takip radarlarında sıklıkla 

kullanılan yarıklı dalga kılavuzu anten dizilerinin üretiminde talaşlı imalat ile üretilen bileşenlerin 

birleştirilmesi (Brazing) konusunda ülkemizde eksiklikler mevcuttur.   Ayrıca elektronik huzme 

yönlendirmeli antenlerin üretimlerinde kullanılan baskı devre üretim yönteminde dışa bağımlı 

olduğumuz görülmüştür. Bu üretim için gerekli olan taban malzemelerinin de ülkemizde 

geliştirilmesi yurt dışı bağımlılığı azaltacaktır. Diğer bir üretim yöntemi olan eklemeli imalat ve 

3B yazıcı kullanımı konusunda da ülkemizde altyapıların kurulması önemlidir.

Anten ölçüm teknolojilerinde de ölçüm sistemi ile operasyonel ortamın benzetiminin 

yapılmasının (Çok fazla yayının bulunduğu ortamlar) önemli olduğu ve bu tür ölçüm 

sistemlerinin de geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Anten teknolojisi alanında ülkemizde tasarım ve insan kaynağının yeterli olduğu 

değerlendirilmiştir.  Ancak kendi mühimmat ve platformlarımızı yapmamızla beraber yakın 

zamanda RF tasarımlarında kullandığımız yazılımların da alımında limitasyonlar uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu sebeple tasarımlarda kullanılan yazılımların da millileştirilmesi önem arz 

etmektedir.
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08 RF TEKNOLOJİLERİ 
ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ

Bölüm 5.3’te detayları verilen Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) uygulanarak çoklu uzman 

görüşü ile yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıda verilen kriterler teknoloji konularının 

öne çıkmasında etkili olmuştur:

A. Kritiklik:

• Ulusal güvenliğe doğrudan etki, milli olarak kazanılması zorunlu olan teknolojidir.

• Kısıtlayıcı düzenlemelere tabi olan teknolojidir.

B. Dünyadaki Durum

• Ömür devrinin başında, ticari ürünler mevcut değildir. 

C. İnsan Kaynağı

• İnsan gücü yetersizdir.

D. Altyapı

• Alt teknolojiler ve laboratuvar, araştırma merkezi gibi altyapılar mevcut.

E. Çift Kullanım

• Çift amaçlı (Sivil/askeri) kullanılmaktadır.

F. Tedarik Projelerine Uygulama

• Tedarik projelerinde kullanılacaktır.

Yapılan önceliklendirme çalışmaları sonucunda kazanım yılı bazında elde edilen genel dağılım 

Şekil 8.1 içerisinde verilmiştir. Teknoloji konularının kazanım yılı üç kategoride ele alınmış olup 

bunlar aşağıda listelenmiştir;

• Kısa: 1-5 Yıl

• Orta: 5-10 Yıl

• Uzun: 10+ Yıl
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Şekil 8.1 Kazanım Yılı Bazında Genel Dağılım

Şekil 8.2 Öncelik ve Kazanım Yılı Bazında Genel Dağılım

Önceliklendirme faaliyetlerinin ardından Bölüm 5.3.6 içerisinde detayları verilen metodoloji ile 

yapılan sınıflandırma çalışmaları sonucunda elde edilen genel dağılım Şekil 8.2’de verilmiştir.
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İşbu Rapor, RF OTAĞ Sonuç Raporu’nun içeriği kamu ile paylaşılmaya uygun hale getirilerek 

yayımlanmıştır.
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Osilatör Geliştirilmesi 

• X/Ku/Ka bandında 
düşük faz gürültülü 
DRO (Dielektrik 
Rezonator Osilator) 

• Safir Rezonatör 
Bazlı Osilatör 
geliştirilmesi

Limiter Geliştirilmesi 

• Almaç girişlerini 
E-Bomba’ya 
karşı koruma 
amaçlı MEMS 
Tabanlı Vakum 
Diyot Limiter 
geliştirilmesi

Geniş Bant Güç Yükselteci  

• 2-6 GHz Psat: >400 W 

• 6-18 GHz Psat: >200 W 

• 18-26.5 GHz Psat: >100 W

T/R Modül 
Geliştirilmesi 

• Paket içi Sistem 
yapısında, Ku, Ka-
band ve üstü 

• Paket Üstü Paket 
yapısında, Xbant, 
BGA geçişli, 
kompakt

Tablo 8.1 Katıhal Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

8.1 KATIHAL TEKNOLOJİLERİ

Katıhal  OÇG olarak  10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken teknolojiler 

ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 5 Konu başlığı altında 10 alt konu  incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.

Katı Hal Teknolojileri Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Osilatör Geliştirme 2

2. Güç Yükseltec Geliştirme   3

3. Limiter (Sınırlayıcı) Geliştirme   1

4. Gönderme/Alma (T/R) Modül Geliştirme 3

5. Frekans Çevirici Geliştirme 1

Toplam 10
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Ayarlanabilir Mikrodalga 
Filtrelerin Geliştirilmesi 

• YIG filtre (ytrium iron 
garnet) 

• Yeniden Şekillendirilebilir 
Rezonatör Dizimli Filtre 
(Field Programmable Filter 
Array) Hızlı (mikrosaniye 
altında) ayarlanabilir çoklu 
bant durduran filtre 

• Hızlı (mikrosaniye altında) 
ayarlanabilir çoklu bant 
durduran filtre

Rotary Joint tasarımı ve üretimi 

• X ve Ku Bantlı Çift Sırtlı Dalga 
Kılavuzu Yapısında Rotary 
Joint 

• Arayıcı Başlıklar İçin Rotary 
Joint Geliştirilmesi

Yüksek güçlü ve hızlı 
anahtarlanabilir RF Filtre 

• Cosite filter

Tablo 8.2 Pasif Bileşenler Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Pasif Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Ayarlanabilir Mikrodalga Filtrelerin Geliştirilmesi    3

2. Yüksek güçlü ve hızlı anahtarlanabilir RF Filtre Geliştirilmesi   1

3. Rotary Joint Geliştirilmesi  1

4. Pasif Devre Elemanları   -

Toplam 5

8.2 PASİF BİLEŞENLER TEKNOLOJİLERİ

Pasif Bileşenler  OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken 

teknolojiler ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 3 Konu başlığı altında 5 alt konu incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.
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Tablo 8.3 Tümdevre Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Tümdevre Teknolojileri Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Alıcı/Verici Sistemler 11

2. Güç Yükselteç Geliştirme 4

3. THz Teknoloji ve Uygulamaları 4

4. Teknoloji Geliştirilmesi (Üretim Evi) 1

Toplam 20

8.3  TÜMDEVRE TEKNOLOJİLERİ

Tümdevre OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken teknolojiler 

ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 4 konu başlığı altında 20 alt konu incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.

Alıcı/Verici Sistemler 

• 5G ve mm Wave 
uygulamaları için 
Hüzme Şekillendirici 

• X-Bant, Ku-Bant ve 
Ka-Bant Core-Chip 
(en az 2 olmak 
üzere 4, 16 kanallı 

• Yüksek Hızlı ADC 
/ DAC

Teknoloji 
Geliştirilmesi 

• SiGe BiCMOS 
Üretim Evi 

• 130 nm SiGe 
BiCMOS

• 90-65 nm CMOS

• SOI CMOS ve 
radyasyona 
dayanıklı Ürünler 

• InP Üretim Evi 

• InPicin ft/Fmax 
degerleri en az 350 
GHZ

• GaN Üretim Evi 

• Low Noise (0.6 dB) 

• High Power 
Modulleri (5W/
mm) 

• DC-40GHz frekans 
aralığında

THz Teknolojisinin 
Geliştirilmesi   

• MEMS Tabanlı THz Pasif 
Dizi Sensörler 

• Fotoiletim tabanlı 
terahertz kaynak ve 
algılayıcılar 

• Fotonik temelli, geniş-
bant terahertz bileşenler 

• InP HEMT ve HBT 
teknolojilerinin THz ve 
Optik uygulamaları için 
geliştirilmesi (InP icin 
ft/Fmax değerleri en az 
350 GHz)

Tümdevre Paketleme 
Yeteneği  

• SIP ve SOC 
paketleme 
teknolojileri

• Alttaş Seviyesi 
Paketleme
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8.4 RF MALZEME TEKNOLOJİLERİ

Malzeme OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken teknolojiler 

ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 8 konu başlığı altında 40 alt konu incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 8.4 RF Malzeme Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Malzeme Teknolojileri Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Dielektrik Malzeme Teknolojileri                                                                      4

2. Manyetik Malzeme Teknolojileri                                                                      5

3. Alttaş Üretimi                                                                                                      4

4. RF Soğurucu Malzeme Teknolojileri                                                               5

5. Radom Malzeme Teknolojileri                                                                           5

6. Isıl Yönetim Malzeme Teknolojileri                                                                   4

7. Devre Paketleme Teknolojileri                                                                           3

8. Malzeme İmalat Teknolojileri                                                                            10

Toplam 40

Radom 
Malzeme

• RF 
geçirgen 
geniş band 
Seramik 
Matris 
Kompozit 
Radom 
üretimi 

• FSV 
(Frekans 
Seçici 
Yüzey) 
entegre 
radom 

• Optik 
ve Dual 
(Optik 
ve RF) 
Radom

Dielektrik 
Malzemeler 

• Dilektrik 
toz üretimi 

• Dielektrik 
tek kristal 
üretimi

Manyetik 
Malzemeler 

• Tek kristal 
YiG Küre 
Üretimi 

• Ferrit 
malzeme 
(MnZn, 
NiZn vb.) 
geliştirilmesi 

• YİG 
malzeme 
geliştirilmesi

RF Soğurucu 
Malzeme  

• Radar 
Soğurucu 
boya 
(manyetik/
dielektrik 
katkılı) 
Küçük 
profili 
anten 
yapıları

• Radar 
Soğurucu 
Elastomer 

• Yapısal 
Radar 
Soğurucu 
Kompozit 

• Meta 
Malzemeler

Malzeme 
İmalat 
Teknolojileri  

• Bombeli 
Yüzeylere 
film 
kaplamalar 

• Tungsten 
Toz üretimi

Devre 
Paketleme   

• Mikrodalga 
Tümdevrelerin 
Organik/
Seramik Tabanlı 
Paketlenmesine 
Yönelik 
Teknolojilerin 
Geliştirilmesi 

• Polimerik ve 
seramik taban 
malzemelerinin 
geliştirilmesi

Isıl Yönetim 
Malzemeleri  

• MMIC 
yonga 
içi mikro 
kanallı 
mikro 
akışkan sıvı 
soğutma
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Tablo 8.5 Vakum Elektroniği Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Vakum Teknolojileri Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. RF Güç Yükselteçleri                                      7

2. RF Güç Kaynakları 5

3. Yüksek Güç ve Terahertz Uygulamaları için Lazer 1

4. Vakum temelli üretim teknolojileri ve paketleme 1

5. Terahertz vakum tüp kaynakları 6

6. Katot 3

7. Kovuk 1

8. Vakum Kılıfı 2

9. Vakum temelli cihazlar için güç kaynağı 1

10. Test ve Ölçüm 4

Toplam 31

8.5 VAKUM ELEKTRONİĞİ TEKNOLOJİLERİ

Vakum Elektroniği Teknolojileri OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması 

gereken teknolojiler ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 10 konu başlığı altında 31 alt konu 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

RF Güç Yükselteci 

• Mikrodalga Güç 
Yükselteç Modülü 
(MPM) 

• Uydu/Uzay 
Traveling Wave 
Tube Amplifier 
(TWTA)

MM Dalga ve 
Terahertz Vakum 
Tüp Kaynakları  

• Gyrotrons 

• Synchrotrons 

• Traveling wave 
tube

• Soğuk katot 

• Rölativistik 
klystron 

• Extended 
interaction 
klystron 

• Backward wave 
oscillator

Yüksek Güçlü 
Elektromanyetik 
Enerji Bombası   

• Flux 
Compression 
Generator 

• Kapasitor 
bankası 

• Virkatör 

• Hüzme 
Şekillendirici 

• Anten

Yüksek 
Elektromanyetik 
Güç Yayılımı    

• Rolativistik 
Magnetron 
Vakum Tüpü 

• Virkatör 
Mikrodalga 
Vakum Tüpü

Elektromanyetik 
Fırlatıcı    

• Darbe güç 
kaynağı 

• Yüksek Gerilim 
kapasitörleri 

• Darbe tristörler 

• Yüksek Gerilim 
Bobin 

• Deşarj direnci
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8.6 RF SİNYAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

RF Sinyal İşleme Teknolojileri OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken 

teknolojiler ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 2 konu başlığı altında 4 alt konu incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.

Tablo 8.6 RF Sinyal İşleme Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Sinyal İşleme Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak Yönetimi                                              2

2. Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal İşleme Sistemi                       2

Toplam 4

Bilişsel Sinyal İşleme ve Kaynak Yönetimi  

• Var olan donanım üzerine Bilişsel Sinyal işleme 

• Bilişsel sinyal işleme amacıyla ortak donanım 
mimarisi

Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal İşleme 
Sistemi   

• Var Olan iletişim altyapısı kullanılarak 

• Kurulacak geniş bantlı ve az gecikmeli iletişim 
altyapısı kullanılarak
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8.7 KUANTUM TEKNOLOJİLERİ

Kuantum Teknolojileri OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken 

teknolojiler ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 8 konu başlığı altında 29 alt konu incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.

Tablo 8.7 Kuantum Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Kuantum Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Kriyojenik Soğutma Sistemleri 3

2. Kuantum Radar 4

 3. Kuantum Görüntüleme 1

4. Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler 2

5. Kuantum Bilgisayar/Modelleme ve Kuantum RF Elektroniği 6

6. Optik Elemanlar Bazlı Kuantum Haberleşme ve Kuantum 
Kriptografi 7

7. Kuantum Sensörler 3

8. Kuantum Bilişim ve Kuantum Kriptoloji için Protokol/
Algoritma/Modelleme Sistemleri 2

9. Makroölçekli Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler 1

Toplam 29

Kuantum Radar  

• Mikrodalga (30 Mhz-30 
Ghz)-Optik Kuantum 
Dönüştürücüler 

• Mikrodalga (30 Mhz-30 
Ghz)-magnonik Kuantum 
Dönüştürücüler 

• Dolanık RF Tek Foton 
Kaynağı ve Detektörleri 
(entangled RF/MW Photon 
Source And Detectors) 

• Kuantum Hafıza Elemanları

• Sıkıştırılmış (squeezed) ve 
Bükümlü (twisted) ışık ve 
Teknoloji

Kuantum Bilgisayar/Modelleme 
ve Kuantum RF Elektroniği 

• mkelvin-Oda Sıcaklığı Arayüz/
Kontrol Devreleri ve RF 
Kablolar 

• Mw/optik/spin Kuantum Hafıza 
Elemanları

Makroölçekli Süperiletken ve 
Hibrit Kuantum Sensörler 

• Josephson Eklemi Tabanlı 
(SQUID) Süper Hassas 
Detektörler ve diğer Devre 
Elemanları

• Tek Elektron Transistor ve Diğer 
Tek Elektron Devreler 

• mkelvin-oda Sıcaklığı Arayüz/
Kontrol Devreleri ve RF 
Kablolama



196

RF ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU  /  MART 2021

8.8 ANTEN TEKNOLOJİLERİ

Anten Teknolojileri OÇG olarak 10 yıllık ve daha uzun perspektifte çalışılması gereken 

teknolojiler ve sistemler ele alınmıştır. Toplam 7 konu başlığı altında 33 alt konu incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir.

Tablo 8.8 Anten Teknoloji Konuları ve Öne Çıkan Konular

Anten Teknolojileri Odak Grubu Konu Başlıkları Alt Konu Sayısı

1. Anten alanında hafifletme/küçültme/platforma uyarlama 
teknolojileri 9

2. Anten üretim teknolojileri 5

3. Hüzme yönlendirmeli anten teknolojileri 11

4. Yer ve Uzay kesimi uydu anten teknolojileri 2

5. RF arayıcı başlık anten teknolojileri 2

6. Yerküresel Konumlandırma Sistemleri karıştırma önleme alıcı 
anten teknolojileri 2

7. Anten ölçüm teknolojileri 2

Toplam 33

Hüzme Yönlendirmeli 
Anten Teknolojileri 

• Aktif Yığıt Dizi (YD, Tile 
Array) anten tasarım ve 
üretimi 

• Çoklu konuşlu (multi-
static) gözetleme radar 
sistemlerinde kullanılacak 
uyarlanabilir hüzmeli alıcı 
anten yapıları 

• 5G sivil haberleşme için 
antenler; faz kaydırıcı 
kullanmadan tarama 
yapabilen, MIMO için 
kullanılacak veya 5G’de 
“full dublex” iletişim için 
kullanılacak antenler 

• 5G Massive MIMO RF 
tümdevre bütünleşik 
milimetre dalga faz dizili 
anten

• Optik beslemeli geniş bantlı 
milimetre dalga aktif Faz 
Dizili Anten (FDA) yapıları

RF Arayıcı Başlık 
Anten Teknolojileri  

• Yüksek frekans 
(>30 Gha) 
Milimetre dalga 
anten tasarım ve 
geliştirmesi 

• Optik Açıklıklı 
Anten Tasarımı

Anten Alanında 
Hafifletme/Küçültme/
Platform Uyarlama 
Teknolojileri   

• Electromagnetic 
BandGap ve Yapay 
Manyetik iletken, 
frekans seçici 
yüzey yapıların 
anten tasarımında 
kullanılması 

• Küçük profili anten 
yapıları

• Farklı frekans 
bantlarında lineer, dual, 
dairesel konformal 
anten tasarımları

• Dron ve İnsansız Hava 
Araçlar için çok hafif 
anten yapıları

• UGB-Sentetik Açıklık 
Radar antenlerin 
küçültülmesi/
hafifletilmesi

Anten Üretim 
Teknolojileri 

• Eklemeli/3B yazıcı 
teknolojisinin 
anten üretiminde 
kullanılması ve 
altyapı ihtiyacının 
belirlenmesi

• Baskı devre 
üretim kabiliyeti 
kazanılması
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09 PROJELENDİRME YÖNTEMLERİ

9.1  SSB AR-GE PROJELENDİRME YÖNTEMİ

Temel ve ileri teknolojilerin milli imkânlarla kazanılmasının sağlanması amacıyla mevcut/planlı 

sistem ve/veya platform projelerinin ihtiyaç duyduğu teknoloji altyapısının AR-GE Projeleri Yol 

Haritası kapsamında gerçekleştirilmesi ve AR-GE projelerinin tanımlanarak başlatılması SSB 

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bu amaçla, ilgili sanayii, üniversite, TSK ve kamu kuruluşları temsilcileri ve SSB Daire/

Grup Başkanlıkları temsilcilerinin katılımı ile Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışma grupları 

oluşturulur. OTAĞ’lar, AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği yol 

haritası çalışmalarına girdi yapmakta ve SSB AR-GE Paneli onayı ile projelendirilmektedir. Bu 

teknolojilerin kazanımı konusunda ilgili kurumlar ile koordine edilerek kaynak planlanması 

da yapılabilmektedir. Şekil 9.1’de SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı proje 

tanımlanma esasları gösterilmiştir.

Şekil 9.1 SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetini Daire Başkanlığı 
Proje Tanımlanma Esasları

İLERİ TEKNOLOJİ İÇİN ODAK TEKNOLOJİ AĞLARI (OTAĞ)

ALGILAYICI OTAĞları
(KÖ, RF, Navigasyon, Akustik vb.)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ OTAĞları
(Siber Güvenlik, Yapay Zekâ , Sürü Zekası vb.)

SSB 
ÜNİVERSİTELER 

SANAYİİ 
KOBİ İHTİYAÇ 

MAKAMI

TEKNOLOJİ BAZLI 
AR-GE YOL HARİTALARI

İLERİ MALZEMELER VE ENERJİ OTAĞları
(Kompozit, NTE, Eklemeli imalat, Grafen vb.)

ORTAK AKIL

TAHRİP VE KBRN OTAĞları
(Tahrip, KBRN)
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9.2 DİĞER FON SAĞLAYICILARIN PROJELENDİRME YÖNTEMİ VE YAKLAŞIMLARI

Türkiye’de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri 

farklı kurumlar tarafından sağlanan pek çok teşvik ve destek programı bulunmaktadır. Temel 

destek sağlayan kurumlar arasında Kalkınma Ajansları, Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 

(TTGV) ve Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı yer almaktadır. Teşvikler konusunda ana sorumlu 

Ticaret Bakanlığı’dır. Hibe ve krediler kapsamında TÜBİTAK,  İŞKUR,  KOSGEB, Kalkınma 

Ajansları ile Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı tüm sektörlere açıktır. Ayrıca Savunma Sanayii 

Başkanlığı’nın da kendi sektörüne özel “Nitelikli Ürün Kredisi” ve “Endüstriyel Değerlendirme ve 

Destekleme Projesi (EYDEP)” gibi destek mekanizmaları bulunmaktadır. Kurumlar tarafından 

sağlanan destekler Tablo 9.1 içerisinde gösterilmiştir.

Tablo 9.1 Kurumlar Tarafından Sağlanan Destekler

TEŞVİK / DESTEK 
ADI SSB Ticaret 

Bakanlığı

Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK KOSGEB TTGV İŞKUR Kalkınma 
Ajansları BOREN

Yatırım Teşviki/
Desteği √ √ √ √

KOBİ Destekleri √ √ √ √ √ √

Yüksek 
Teknolojili Ürün 

Destekleri 
√ √ √ √ √ √

Kredi Desteği √ √ √

Ar-Ge Desteği √ √ √ √ √ √ √

Genel Destekler √ √ √

İstihdam Teşviki/
Desteği √ √ √

Bina/İnşaat/
Emlak ile İlgili 

Destekler
√

Laboratuvar 
Hizmetleri 
Destekleri

√ √

İşbirliği 
Destekleri √ √ √ √

Uluslararası 
İşbirliklerine 

katılım Destekleri 
√

Patent Desteği √

Sanayi Katılımı/
Offset √

Tablo 9.1’de özetlenen desteklerde özetlenen destekler ile ilgili detaylı ve güncel bilgi ilgili 

kurumların web sitelerinden edinilebilir. Bu dokümanda bilgi amaçlı destek başlıkları verilmiştir.
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10 DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

10.1 DEĞERLENDİRMELER

RF teknolojileri içerdiği farklı disiplinlerle oldukça geniş bir perspektife sahip olup dünyada 

giderek artan bir şekilde askeri ve sivil uygulama alanlarında kendisine yer bulmaktadır. 

Ülkemizde RF teknolojilerine yatırım yapan birçok kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 

ve özel sektör teşebbüsleri yer almaktadır. RF teknolojilerinde ülkemizin sahip olduğu imkan 

ve kabiliyetlerin ortak bir sinerji yaratacak şekilde belli bir planlama ve strateji gözetilerek 

hedeflenen yüksek teknoloji hazırlık seviyelerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

RF OTAĞ’da yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde yüksek teknoloji üretebilen ve hızla 

gelişen bir RF ve mikrodalga mühendislik yeteneğinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu 

yeteneğin bir nüve olarak kabul edilmesiyle birlikte, yetkin insan kaynağının artırılması kritiktir. 

RF ve mikrodalga mühendisliği tüm dünyada aranan ve az sayıda sahip olunan bir yetenek 

alanıdır. Bu nedenle yetkin RF ve mikrodalga mühendislerinin, yurt dışı şirketlerde iş bulması 

çok kolay olmaktadır. Mühendislerimizin dışarıya göçünü önlemek için onların; bu alanda 

ileri düzey teknik çalışma imkânı sağlayabilecek, kapasitelerini zorlayıcı, dünya ile rekabet 

edilebilecek yeni teknoloji gelişim alanlarına yönlendirilmeleri kritiktir.

RF ve mikrodalga tabanlı yüksek teknoloji içeren sistem ve birimlerin geliştirilmesi için ihtiyaç 

duyulan teknolojik altyapıların ivedilikle planlanıp kurulması, ülkedeki yetkin insan kaynağının 

yönlendirilmesi ve kaybedilmemesi için en etkin yoldur. 

Sanayii, üniversite ve Ar-Ge kurum/kuruluşları işbirliği ile mevcut malzeme/bileşen/aygıt 

tasarım ve üretim teknolojisi kabiliyetlerinin hızla artırılarak sistemlere uygulanması ve 

mümkün olduğunca çift yönlü kullanımın gözetilmesi RF teknolojisinin gelişimine büyük yarar 

sağlayacaktır.

10.2 ÖNERİLER

RF OTAĞ çalışmaları kapsamında OÇG’ler tarafından belirlenen öneriler aşağıda yer almaktadır

• Ülkemizde RF teknolojilerinin gelişimini sağlamak üzere tek elden yürütülecek aşağıdaki 

merkezlerin/kurumların kurulmasının önemli olduğu değerlendirilmiştir. 

 ■ Tümleşik Devre ve Yarı iletken Teknolojileri Araştırma Kurumu (Söz konusu kuruma 

ilişkin detaylar Bölüm 7.4.4’te yer almaktadır.)
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 ■ Radar, EH Algoritmaları Test Merkezi (Söz konusu merkeze ilişkin detaylar Bölüm 

7.7.4’te yer almaktadır.)

 ■ Kuantum Teknolojileri Merkezi (Söz konusu merkeze ilişkin detaylar Bölüm 7.8.4’te 

açıklamıştır.)

• Ülkemizde firmalar/kurumlar kendi ihtiyacı için ya da talep üzerine birçok RF bileşen 

üretmektedir. Fakat bu bileşenlerin büyük çoğunluğu çeşitli nedenlerle diğer firmaların/

kurumların kullanımına kapalıdır. Bu bileşenleri tüm firmaların/kurumların erişimine 

açarak, yurt içinden tedarikini sağlamak ve yurt dışı bağımlılığı azaltmak üzere bir 

düzenlemeye ihtiyaç olduğu gözlemlenmektedir. Bunun sağlanabilmesi SSB’nin Yetenek 

Envanteri’nin (YETEN) önemli bir araç olduğu tespit edilmiştir. Firmaların yetkinliklerini  

YETEN veri tabanına aktarmaları, yurt içi imkân ve kabiliyetlerden diğer yurt içi paydaşların 

yararlanabilmesi ve kaynakların yurt içinde kullanılması için oldukça önemlidir.

• Ülkemizde firmaların/kurumların mevcut üretim ve test altyapıları çoğunlukla devlet 

kaynaklarıyla oluşturulmasına rağmen genellikle diğer firmaların/kurumların kullanımına 

kapalıdır. TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ‘nin bu ihtiyacın karşılanmasında önemli 

katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.

• Milli RF Teknolojileri Konferansının düzenlenmesi

 ■ Dünyada uluslararası RF teknolojileri alanında düzenlenen konferansların başında 

Microwave European Week (50.’si düzenlenen), IEEE Radar ve SPIE Defense, 

Security and Sensing konferansları gelmektedir. 

Ülkemizde ise RF teknolojileri dışındaki teknoloji alanlarında konferanslar 

düzenlenmektedir. Bunlar; sonuncusu 2019’da düzenlenen 27. Sinyal İşleme 

ve İletişim Uygulamaları (SİU) Konferansı93, 21. Ulusal ElektroOptik ve Fotonik 

Çalıştayı94 ve Union Radio Scientifique Internationale (URSİ)95 ’dir.

RF teknolojileri alanında da Sabancı Üniversitesi tarafından en son 2016’da 3.’sü 

düzenlenen Microelectronic International Workshop96 bulunmaktadır. Ancak 

çeşitli nedenlerle yeni faaliyetler düzenlenememiştir. 

Söz konusu konferansların, uzmanların bir araya gelerek ilgili alandaki çalışmalarını 

ve yeni gelişmeleri birbirleriyle paylaşmalarını ve çözülemeyen problemleri 

aralarında istişare etme yoluyla çözebilmelerini sağlayarak teknolojinin gelişmesine 

katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle ülkemizde de benzer şekilde 

Milli RF Teknolojileri Konferansı’nın düzenlenmesinin yurt içindeki teknolojinin 

gelişmesi için uzmanlara bir arayüz ve sinerji oluşturarak ekstra katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir.

93 http:/_/siu2019.gtu.edu.tr/
94 https://www.fotonikcalistay.com/
95 http://www.ursi.org/homepage.php
96 https://sumicro.sabanciuniv.edu/
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11 SONUÇ

2019 yılında yürütülen RF Teknolojileri OTAĞ’da 8 farklı OÇG teşkil edilmek suretiyle yaklaşık 2 

yıl süresince çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Bu faaliyetler esnasında ülkemizde 

yerleşik kurum/kuruluş ve üniversitelerimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetler doğrultusunda 

mevcut yeteneklerimiz değerlendirilmiştir. Alanında uzman katılımcılar tarafından teknoloji 

envanteri çalışması yapılarak her bir OÇG tarafından dünyadaki teknolojik ilerlemeler de 

dikkate alınarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojilere ulaşma yolunda çalışılması gereken 

konu önerileri tespit edilmiştir. OÇG’ler bazında konu önerileri dağılımı Şekil 11.1’de verilmiştir:

Şekil 11.1 OÇG Konu Öneri Sayıları

Toplam 189 Konu

Vakum

Katı Hal

RF Malzeme

RF Sinyal İşleme

RF Tümdevre

Anten
Pasif Bileşenler

Kuantum

31

27

40
4

20

33

5 29

Çalışma grubu alanına göre her bir OÇG katılımcısı çalışılmasını istediği teknoloji konusu/alt 

konu önerisini, grupça belirlenmiş format üzerinden OÇG toplantısında sunmuştur. Sunum 

sonrasında tüm grup tarafından, önerilen konunun OÇG tarafından çalışılmasına birlikte karar 

verilmiştir. Bu şekilde tüm OÇG’ler konu önerileri belirlemiştir. Böylelikle 8 farklı OÇG tarafından 

toplam 189 alt konu önerisi oluşturulmuştur. Her bir konu önerisi için GZFT çalışmaları yapılarak 

güçlü ve zayıf olduğumuz hususlar, fırsat ve tehditler detaylı olarak analiz edilmiştir.
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Alt konu önerilerinin içerdiği teknolojilerin ülkemiz açısından teknolojik yetkinlik 

değerlendirmeleri yapılarak, Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) araştırılmıştır. İlgili konu 

önerileri; kritiklik, dünyadaki ve ülkemizdeki durum, insan kaynağı, altyapı, çift kullanım ve 

tedarik projelerine uygulama gibi kriterler doğrultusunda Bölüm 5.3’te detayları yer alan AHP 

analizi kullanılarak önceliklendirilmiştir.

RF OTAĞ “Katıhal Elektroniği Teknolojileri Odak Grubu”, çalışmaları kapsamında tüm konu 

önerileri arasında en öncelikli olanlar; faz dizili anten sistemlerinde kullanılan “T/R Modülleri”, 

yüksek güç çıkışlı katıhal “Geniş Band Güç Yükselteç Modülleri” ve EMP (Elektromanyetik 

Darbe) saldırılarına karşı sistemlerin almaç girişlerini koruma amaçlı “Limiter“ bileşenleridir.

RF OTAĞ “Tümdevre Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında; teknolojinin eğilimi 

ve askeri/ticari uygulamaların gereksinimleri göz önünde bulundurularak, teknolojideki öne 

çıkan konu önerileri 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; radar sistemleri için “Alıcı/Verici 

Sistemlerin Geliştirilmesi”, “Yarı iletken Teknolojisinin Geliştirilmesi” ve “THz Teknolojileri”dir. 

RF OTAĞ “Vakum Elektroniği Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında öne çıkan 

teknolojiler; “Vakum Tüp Temelli RF Güç Yükselteci”, “mm Dalga ve Terahertz Vakum Tüp 

Kaynakları”, “Yüksek Güçlü Elektromanyetik Enerji Bombası” ve “Yüksek Elektromanyetik Güç 

Yayılımı” ve “Elektromanyetik Fırlatıcı” olarak belirlenmiştir. 

RF OTAĞ “Pasif Bileşen Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında geliştirilmesi 

öngörülen öne çıkan teknolojiler; “Ayarlanabilir Mikrodalga Filtreler”, “Yüksek Güçlü ve Hızlı 

Anahtarlanabilir Filtreler” ve “RF Döner Eklem” olarak belirlenmiştir.

RF OTAĞ “RF Malzeme Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında dünyada gelişen RF/

mikrodalga teknolojileri içerisinden öne çıkanlar; “Dielektrik Malzeme Teknolojileri”, “Manyetik 

Malzeme Teknolojileri” ve “Isı Yönetim Malzeme Teknolojileri”dir.

RF OTAĞ “RF Sinyal İşleme Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında; istatistiksel 

sinyal analizi, yapay zeka ve makine öğrenme tekniklerinden oluşan “Bilişsel Sinyal İşleme 

Teknolojilerine Dayalı Sistemler Geliştirilmesi” ve “Dağıtık Sistem Ağları için Bilişsel Sinyal 

İşleme Sistemi” konuları ön plana çıkmıştır.

RF OTAĞ “Kuantum Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında kuantum alanında 

dünyada da çok yeni olan gelişmelerin neler olduğu araştırılmış ve Türkiye’de öncelikli olarak 

kazanılması gereken ilintili yetenekler belirlenmeye çalışılmıştır. Kuantum teknolojileri odak 

grubunda; “Kuantum Radar”, “Makro Ölçekli Süperiletken ve Hibrit Kuantum Sensörler” ve 

“Kuantum Bilgisayar/Modelleme ve Kuantum RF Elektroniği” konuları ön plana çıkmıştır.
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RF OTAĞ “Anten Teknolojileri Odak Grubu” çalışmaları kapsamında kullanıcıdan başlayarak 

ihtiyaçlar araştırılmış teknolojinin dünyada ve ülkemizdeki durumu incelenmiştir. Bunlardan 

öne çıkan konular; “Hüzme Yönlendirmeli Anten Teknolojileri”, “RF Arayıcı Başlık Anten 

Teknolojileri”, “Anten Alanında Hafifletme/Küçültme ve Platforma Uyarlama Teknolojileri” ve 

“Anten Üretim Teknolojileri”dir.

Ülkemiz RF Teknolojileri konusunda bilgi birikimi, insan gücü ve altyapı açısından bahse konu 

alt teknolojiler kapsamında farklı yetkinlik seviyelerine sahiptir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan 

öncelikli teknolojilerin kazanımı için belirli bir plan/program dâhilinde oldukça disiplinli ve dünya 

ile rekabette geriye düşmeyecek şekilde hareket edilmesi önemlidir. Zira RF teknolojilerinin 

ülkemizde yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi bir beka meselesidir.

Ülkemiz RF Teknoloji Yol Haritası’nın belirlenen öncelikli konular doğrultusunda güncellenerek 

kısa (1-5 yıl), orta (5-10 yıl) ve uzun (10+ yıl) vadeli edinimler dikkate alınarak projelendirme 

çalışmalarının ivedilikle başlatılmasının uygun olacağı, RF Teknolojileri Yol Haritası’nın gelişen 

güncel teknolojiler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmeye devam edilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. RF OTAĞ çalışmaları neticesinde önümüzdeki 10+ yıllık dönemde RF 

Teknolojileri Yol Haritasına girmesi uygun değerlendirilen teknoloji konuları Şekil 11.2’de yer 

almaktadır.

Şekil 11.2 RF Teknolojileri Yol Haritası
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11.1 RF OTAĞ Katılımcılar

KATIHAL ELEKTRONİĞİ TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ASELSAN

2. METEKSAN

3. RFTR ELECTRONİCS

4. ROKETSAN

5. SSB

6. TOBB ETÜ

7. TUALCOM

8. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

PASİF BİLEŞENLER TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ASELSAN

2. CUMHURBAŞKANLIĞI

3. FİLKON ELEKTRONİK

4. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5.  METEKSAN

6. ODTÜ METU

7. PROFEN

8. SSB

9. TÜBİTAK BİLGEM

10. TÜRK HAVA KUVVETLERİ

TÜMDEVRE TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ABMN

2. ASELSAN

3. ATEK

4. C2TECH

5. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6. EHSİM

7. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

8. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

9. METEKSAN

10. METU MEMS
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RF MALZEME TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2. ASELSAN

3. ATEK

4. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

6. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

8. ISISO

9. KUPFER

10. MAGİÇE

11. METEKSAN

12. NANOTECH

13. ODTÜ MEMS

14. PDM Tech.

15. ROKETSAN

16. SABANCI ÜNİVERSİTESİ SUNUM

17. SSB

18. SPARK

19. ŞİŞECAM

20. TOBB ETÜ

21. TÜBİTAK BİLGEM

22. TÜBİTAK MAM MİLTAL

23. TÜBİTAK SAGE

24. TÜRK DENİZ KUVVETLERİ

25. TÜRK KARA KUVVETLERİ

26. TUSAŞ

11. SSB

12. TOBB ETÜ

13. TÜRK DENİZ KUVVETLERİ

14. TÜRK KARA KUVVETLERİ

15. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
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VAKUM ELEKTRONİĞİ TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ASELSAN

2. ODTÜ

3. PROFEN

4. SSB

5. TAEK

6. TARLA

7. TÜBİTAK BİLGEM

RF SİNYAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ASELSAN

2. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

3. BİTES

4. CTECH

5. EKİNOKS YAZILIM

6. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

7. METEKSAN

8. SSB

KUANTUM TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

3. ASELSAN

4. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

5. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6. HEZARFEN TEKNOLOJİ

7. İDEAMAG

8. İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

9. İTÜ

10. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

11. MAGDE

12. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

13. NANOMAGNETICS INSTRUMENTS

14. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

15. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
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ANTEN ELEKTRONİĞİ TEKNOLOJİLERİ OÇG

1. ANTENOM ANTEN TEKNOLOJİLERİ

2. ASELSAN

3. EHSİM

4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

5. METEKSAN

6. NETAŞ

7. PROFEN

8. ROKETSAN

9. NETA ELEKTRONİK

10. RST

11. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

12. SSB

13. TEKNOKAR

14. TÜBİTAK BİLGEM

15. TÜBİTAK İLTAREN

16. TÜBİTAK SAGE

16. SSB

17. TOBB ETÜ

18. TÜBİTAK BİLGEM

19. TÜBİTAK UME

20. TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ






