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1) YÖNETİCİ ÖZETİ
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nce, 2017 yılı 1.Geleneksel İç
Değerlendirme Toplantısını yapmak amacıyla Ankara’da, katılımcı grup ile bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay, 20 Ocak 2017 tarihinde 09:30 – 17:30 saatleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaya, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği(SASAD) üyeleri arasından 73
kişi katılmıştır. Katılımcılar çalışmalarda aktif olarak yer almış ve ortak akıl ile sonuçlar elde
edilmiştir.
Çalıştayın amaçları, sırasıyla; SASAD üyelerinin derneğe olan aidiyetlerini yükseltecek bir
platform oluşturmak, SASAD tüzüğünde belirtilen (kuruluş amacı) stratejik planlarında yer
alan görev ve ülküsü ile ilgili olan hedeflerine ulaşabilmeleri açısından üyelerin görüş ve
önerilerini almak, bunları değerlendirmek, SASAD üyelerini böyle platformlarda bir araya
getirerek aralarındaki işbirliği imkanlarını geliştirmek ve birbirleri ile olan tanışıklıklarını
arttırmak. Tüm bu amaçlar kapsamında, çalıştayın amacı, katılımcıların görüş ve önerilerini 3
ana başlıkta almak olarak belirlenmiş ve katılımı sağlayan bir akış planlanmıştır.
Sözkonusu 3 ana konu başlığı;
a) SASAD, Üyeleri, Türk Savunma Sanayii kullanıcıları ve Tedarik makamları arasındaki
iletişim ve işbirliğini arttırmak ve geliştirmek için neler yapmalıdır?
b) SASAD, Türk Savunma Sanayii’ni yurtiçi ve yurtdışında tanıtma ve temsil etmek ve
bu konularda etkinliğini arttırmak amacıyla neler yapmalıdır?
c) SASAD, Türk Savunma Sanayii’nin gelişimine katkı sağlamak ve sektör problemlerine
daha etkin çözüm üretmek için neler yapmalıdır?
Çalıştayda planlanmış akışa birebir uyulmuş ve hedeflenen konu başlıklarında yüksek
oranda katılım ile sektör temsilcilerinin cevapları alınmıştır.
Çalıştayda elde edilen sonuçlarda önceliklendirilen ilk 5 saptama/görüş aşağıda yer
almaktadır.
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Sonuçlar her başlık için öncelik sıralamasına göre verilmektedir.
A-SASAD’ın, Üyeleri, Türk Savunma Sanayii Kullanıcıları ve Tedarik Makamları
Arasındaki İletişim ve İşbirliğini Arttırmak ve Geliştirmek İçin Uygulaması Önerilen
Fikirler;
•

SASAD tarafından firma tanıtım günleri düzenlenmesi, firma kataloglarının
oluşturulması ve firma ziyaretlerinin yapılması.

•

SASAD'ın tüzük ile belirtilen çalışma koşulları ve stratejik hedefler ile ilgili Sosyal
medya ve güncel iletişim kanallarının daha etkin kullanılması. (Whatsapp grubu, web
sitesi, Twitter hesabı)

•

İhtiyaç makamının ihtiyaç listelerini paylaşması ve şeffaflığın arttırılması.

•

Devlet teşviklerinin daha etkin kullanılması, koordineli çalışılması ve Kobilerin teşvik
uygulamaları ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda çalışma yapılması

•

Tedarik makamları ve kullanıcıların ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak SASAD
içerisinde gruplar oluşturulması ve ilgili grupların doğru tedarik makamları ve
kullanıcılarla toplantılar yapılarak iletişimin en üst düzeye çıkarılması.

B- SASAD’ın, Türk Savunma Sanayiini Yurtiçi ve Yurtdışında Tanıtma ve Temsil
Etmek ve Bu Konularda Etkinliğini Arttırmak İçin Uygulaması Önerilen Fikirler;
•

SASAD tarafından endüstri günlerinin yeniden başlatılması.

•

Yurt içinde ihtiyaç makamı, tedarik makamı, yabancı askeri ateşeler ile SASAD
üyelerinin bir araya getirildiği her yıl düzenli günlerin yapılması.

•

Devlet üst düzey yurt dışı ziyaretlerine firmaların katılımını arttırmak için çalışma
yapılması.

•

Yurt dışında benzer dernekler ile işbirliği yaparak tanıtım için kanallar oluşturulması.

•

Üyeleri için bir önceki yılda dünyada yapılan satışları ve olası pazar analizlerini
sunması.
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C- SASAD’ın, Türk Savunma Sanayiinin Gelişimine Katkı Sağlamak ve Sektör

Problemlerine Daha Etkin Çözümler Üretmek İçin Uygulaması Önerilen Fikirler;
•

Ülkemiz tarafından üretilen sistem ve alt sistemlerin yurt dışına bağımlılık açısından
analiz edilmesi ve SASAD'ın üyelerinin bu yerlileştirme de etkin görev almasının
sağlanması.

•

SASAD'ın üyelerini zorlayan mevzuatlar ile ilgili görüş oluşturularak düzenlenmesinin
sağlanması.

•

Satış ve ihracat alanında kredi mekanizmalarının oluşturulması için girişimler
yapılması.

•

SASAD'ın alt grupları yeniden gözden geçirilmesi, açılması gereken yeni grupların
açılması ve vizyonların tanımlanması.

•

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ürünlerin sanayileşmesine yönelik koordinasyonun
sağlanması.

Çalıştayın sonuçlarının tamamı, değerlendirilmesi ve yorumlanması ilerleyen bölümlerde yer
almaktadır.
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2) ÇALIŞTAYIN AMACI
20 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da yapılan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği(SASAD) 1.Geleneksel İç Değerlendirme Çalıştayı’nın öncelikli amacı, SASAD
tüzüğünde belirtilen (kuruluş amacı) stratejik planlarında yer alan görev ve ülküsü ile ilgili
olan hedeflerine ulaşabilmeleri açısından üyelerin görüş ve önerilerini almak.
Bu doğrultuda çalıştayın tüm hedeflenen amaçları aşağıda belirtilmiştir:

•

SASAD üyelerinin derneğe olan aidiyetlerini yükseltecek bir platform oluşturmak.

•

SASAD tüzüğünde belirtilen (kuruluş amacı) stratejik planlarında yer alan görev ve
ülküsü ile ilgili olan hedeflerine ulaşabilmeleri açısından üyelerin görüş ve önerilerini
almak.

•

SASAD üyelerinin görüş ve önerilerini değerlendirmek.

•

SASAD üyelerini böyle platformlarda bir araya getirerek aralarındaki işbirliği
imkanlarını geliştirmek ve birbirleri ile olan iletişimlerini arttırmak.
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3) ÇALIŞTAYIN YÖNTEMİ
‘Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği(SASAD)-1.Geleneksel İç Değerlendirme
Çalıştayı’nın öncelikli amacı, yapılacak icraatlara yönelik olarak alınacak kararlarda, SASAD
tüzüğünde belirtilen (kuruluş amacı) stratejik planlarında yer alan görev ve ülküsü ile ilgili
olan hedeflerine ulaşabilmeleri açısından üyelerin görüş ve önerilerini de katabilmektir.
Bu amaca hizmet edecek şekilde her çalıştayda, her katılımcının aktif olarak katılacağı, her
görüşün en az iki kere katılımcıların değerlendirmesinden geçeceği ve bu sayede ‘ortak akıl’
ile sonuçların oluşturulacağı bir formatta tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda hedeflenen çıktılar aşama aşama aşağıdaki süreç dahilinde elde edilmiştir:
a)

Birinci Aşama: Bireysel görüşler – Her katılımcının konu ile ilgili kendi görüşünü

oluşturması.
b)

İkinci Aşama: Grup kararı – Dale Carnegie Akademi’nin yapılandırılmış beyin fırtınası

aracı

olan

‘Yeşil

Işık

–

Kırmızı

Işık’

yöntemiyle,

kişisel

görüşlerin

grup

içinde

değerlendirilmeden toplandığı, sonrasında tüm görüşlerin grup içinde değerlendirilerek
istenen sayıya indirildiği ve grup kararının oluştuğu çalışma.
c)

Üçüncü aşama: Grup kararlarının konsolide edilmesi – Birbirine paralel çalışan 13

grubun ilgili konuda oluşturmuş olduğu grup kararlarının hiçbir eleme yapılmadan sadece
tekrarların ayıklanarak konsolide edilmesi.
d)

Dördüncü aşama: Önceliklendirme – Konsolide edilmiş olan tüm kararların tüm

katılımcı grup tarafından bireysel olarak değerlendirildiği, bu sayede puanlama yöntemi ile
önceliklendirmenin yapıldığı çalışma.
Çalıştaydaki;
•

SASAD’ın, Üyeleri, Türk Savunma Sanayii Kullanıcıları ve Tedarik Makamları
Arasındaki İletişim ve İşbirliğini Arttırmak ve Geliştirmek İçin Uygulaması Önerilen
Fikirler

•

SASAD’ın, Türk Savunma Sanayiini Yurtiçi ve Yurtdışında Tanıtma ve Temsil Etmek
ve Bu Konularda Etkinliğini Arttırmak İçin Uygulaması Önerilen Fikirler

•

SASAD’ın, Türk Savunma Sanayiinin Gelişimine Katkı Sağlamak ve Sektör
Problemlerine Daha Etkin Çözüm Üretmek İçin Uygulaması Önerilen Fikirler

Çalışmaları yukarıda belirtilen formatta gerçekleştirilmiştir.
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Çalışmaların hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi için aşağıdaki gibi farklı yöntem ve araçlar
kullanılmıştır:
Sunumlar
Kişisel Çalışmalar
Online Anket Çalışması
Grup Çalışmaları
Bu yöntem ve araçların kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir:
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Katılımı Teşvik
Eden Sunumlar

Kişisel Fikir Üretme
Aşaması

Yeşil Işık & Kırmızı Işık
Çalışması

Grup Fikirlerinin
Tartışılması

Çalıştay ile ilgili tüm
çalışmalar hakkında
kıvamında bilgi
verilmiş ve aynı
zamanda çalıştayın
sonunda çıkan
sonuçları da katılımcı
grupla paylaşmak için
bilgilendirme sunumu
gerçekleştirilmiştir.

SASAD Üyeleri arasında farklı
kademelerde tecrübesi ve
uzmanlığı olan katılımcılar ile
gerçekleştirilen çalışmaların
hepsinde kişisel görüşler alınmıştır.
Kişisel görüşler, bazı çalışmalarda
grup çalışmalarına girdi teşkil
etmiştir, bazı çalışmalarda ise
direkt olarak değerlendirmeye
katılmıştır.

73 kişilik kalabalık bir katılımcı
grubuyla ortak akılla karar
alabilmek ve dolayısıyla farkı
gruplarda oluşan kararları
birleştirerek
önceliklendirebilmek için
online anket çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Online
anket çalışmasının girdileri
olarak grup çalışmalarının
sonuçları kullanılmış,
çalışmalar bittikçe anketlerin
içeriği hazırlanmış ve hızlı bir
şekilde katılımcılara açılarak
anketlere katılımı
sağlanmıştır. Online anket
çalışmasına girişler yapıldıktan
sonra ise, kısa bir derleme
süresi sonrasında tüm
katılımcılara sonuçların
sunumu gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada birçok aşamada
grup kararı alınması
istenmiştir. Grup
çalışmalarına kişisel
çalışmalar girdi oluşturmuş
ve oluşan grup kararları
sonrasında konsolide
edilerek tüm katılımcı gruba
sunulmuş ve
önceliklendirme amaçlı
değerlendirtilmiştir.
Ayrıca bütün grupta
isteyenlerin söz aldığı ve
görüşlerini paylaştığı bir
platform olmuştur.

Bu bölümde format ve yöntem ile ilgili genel bir bilgi verilmiş olup, bir sonraki ‘Çalıştayın
Akışı’ Bölümünde yapılan çalışmalar daha kapsamlı olarak açıklanmıştır.
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4) ÇALIŞTAYIN AKIŞI
Çalıştay aşağıda belirtilen akışta gerçekleştirilmiştir.
1- Açılış Konuşması
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, 1.Geleneksel İç Değerlendirme Çalıştayı,
başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına 1 dakikalık
saygı duruşu ve sonrasında İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması ile açılmıştır.
2- Program Hakkında Bilgilendirme Sunumu
Çalıştayın amacı, kapsamı ve tüm günün akışı programın Moderatörü tarafından katılımcılara
sunulmuştur.
3- SASAD Vizyonu ve Misyonu
Çalıştay öncesi yapılan anketin açıklanması ve SASAD’ın vizyon ve misyonunu üye
katılımcılara, Dr. Çağlayan Bodur tarafından sunulmuştur.
4- SASAD’ın Çalışma Konularının Belirlenmesi
Belirlenen 6 adet çalışma alanının 5 maddesi misyondan ele alınmıştır. Geri kalan 1 madde
ise katılımcıların çalışma öncesi konuları ele alması sonucu genel olarak ortaya çıkan konu
olarak eklendi.
5- SASAD’ın Çalışma Alanlarının Belirtilmesi
Çalıştay öncesi belirlenen 6 çalışma alanı moderatör tarafından belirtilmiş, bu çalışmalar
Dale Carnegie tarafından 3 başlık altında toplanmış ve buna yönelik çalışma yapılacağı
moderatör tarafından katılımcılara sunulmuştur.
6- SASAD’ın Çalışma Alanlarına Yönelik Çalışmalar
Dale Carnegie Yeşil Işık-Kırmızı Işık Yapılandırılmış Düşünme Tekniği ile, kişilerin 3 konu
için ayrı ayrı bireysel fikirlerini oluşturmaları, tüm bireysel fikirlerin grup içinde konsolide
edilmesi ve grup tarafından tüm fikirler içinden her konuda dörder fikir önerisi oluşturulması
sağlanmıştır. Grupların her konuda oluşturduğu dörder fikir konu bazında konsolide
edilmiştir.
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7- Çalışma Sonuçlarının Sunumu
Çalıştayda yukarıda belirtilen tüm çalışmaların sonuçları katılımcı gruba Dr. Çağlayan Bodur
tarafından sunulmuştur.
8- Çalışma Sonuçları Hakkında Katılımcıların Görüşlerinin Alınması
Çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar ile ilgili tüm katılımcılar görüş ve yorumlarını dile getirmiştir.
9- Kapanış Konuşması
Çalıştayda yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirmesi ve kapanış konuşması
gerçekleştirilmiş ve çalıştay tamamlanmıştır.
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5) ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI
Çalıştayda yapılan çalışmaların çıktıları/sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Her
çalışmaya kaç kişinin katılmış olduğu sonuçların yer aldığı tabloların altında belirtilmiştir.
Çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması devam eden bölümlerde yer
almaktadır.
5-A) SASAD’ın, Üyeleri, Türk Savunma Sanayii Kullanıcıları ve Tedarik Makamları
Arasındaki İletişim ve İşbirliğini Arttırmak ve Geliştirmek İçin Uygulaması Önerilen
Fikirler
Bireysel görüşlerin oluşturulması, grup içinde paylaşılması, grup içinde tartışılarak 4 adet
grup fikri oluşturulması, 13 grubun fikirlerinin konsolide edilmesi, katılımcıların tüm fikirler
üzerinden kendi 6 tercihini puanlayarak önceliklendirmesi sonrasında aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir.

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Toplam
Puan

3,79

34

129

3,48

29

101

3,67

27

99

3,65

26

95

Tedarik makamları ve kullanıcıların ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate
alınarak SASAD içerisinde gruplar oluşturulması ve ilgili grupların doğru
tedarik makamları ve kullanıcılarla toplantılar yapılarak iletişimin en üst
düzeye çıkarılması

4,09

23

94

Üyeleri gruplandırarak iletişimin arttırılması ve yaşanan sıkıntıların
minimize edilmesi için çalıştayların düzenlenmesi elde edilen çıktılar ile
sıkıntıların minimize etmek için iletişimin arttırılması hedeflenmeli ve
toplantılar organize edilmesi

3,24

25

81

3,95

20

79

3,79

19

72

3,79

19

72

FİKİRLER ve ÖNERİLER
SASAD tarafından firma tanıtım günleri düzenlenmesi, firma
kataloglarının oluşturulması ve firma ziyaretlerinin yapılması
SASAD'ın tüzük ile belirtilen çalışma koşulları ve stratejik hedefler ile ilgili
Sosyal medya ve güncel iletişim kanallarının daha etkin kullanılması.
(Whatsapp grubu, web sitesi, Twitter hesabı)
İhtiyaç makamının ihtiyaç listelerini paylaşması ve şeffaflığın arttırılması
Devlet teşviklerinin daha etkin kullanılması, koordineli çalışılması ve
kobilerin teşvik uygulamaları ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda çalışma
yapılması

Üye firmalarının MSB, kuvvet komutanlıkları ve diğer tedarik makamlarına
yapacağı sunum ve demo çalışmalarına üyelerin de davet edilmesi
Küçük ölçekli firmaların seslerinin duyulması için faaliyetlerin planlanması
B2B ziyaret günleri düzenlenmesi (farklı sektörler ve tedarikçiler, sektör
içi firmalar)
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SSM'nin yerlileştirme politikalarının ve ürünlerinin belirlenmesinde
iletişimin sağlanması
Projeler kapsamında geri beslemelerinin değerlendirebileceği toplantılar
ve çözüme yönelik çalışmalar yapılması
SSM kullanıcı ve MSB temsilcilerinin toplantı ve faaliyetlere katılımlarının
sağlanması için doğrudan iletişime geçip görüşme randevuları alabilmesi

3,63

19

69

3,81

16

61

2,95

20

59

3,17

18

57

3,33

15

50

3,33

15

50

2,88

16

46

3,27

11

36

2,91

11

32

3,20

10

32

3,33

9

30

3,22

9

29

3,25

8

26

3,83

6

23

SASAD Üyelik kriterlerine üretim tesisi belgeleri ve çalışan bordrosunu
ekleyerek sadece ticaret yapan değil üretim yapan firmaların da
tanıtılması ve desteklenmesi

5,25

4

21

Paydaşlar arasındaki iletişimin kullanıcıların muhtemel ihtiyaçlarının,
firmaların geliştirilmelerine imkân verecek şekilde önceden öğrenilerek
geliştirilmesinin sağlanması

2,86

7

20

4,50

4

18

3,00

5

15

2,50

6

15

3,50

4

14

2,67

3

8

SASAD Yönetiminin yıllık bir planlama yapması ve işyerlerine ziyaretlerde
bulunması, sorunları yüz yüze dinlemesi
Alt sektör kümelenmeleri ve lobilerin oluşturulması
SASAD üyesi firmalarını yeteneklerinin (ürünler, AR-GE yetenekleri,
makine parkı vb.) daha kullanışlı ve erişebilir olması, güncel tutulması
Teknoloji istihbaratı konusunda çalışmalar yapılması, bilgiyi edinmek
üzere bir altyapı oluşturulması
SASAD'ın 'İhracat ve Tanıtım' kurulunun daha aktif kullanılması
Danışmanlık hizmeti verilmesi (TGB/KGB vb. bürokratik konular, yurt dışı
firma görüşmelerine yönelik bilgi güvenliği )
Çeşitli etkinliklerin yapılması (Alt sektörler, diğer sektör temsilcileri,
dernek-firmalar, karar verici kurum ve kuruluşlar)
SASAD aracılığı ile firmaların AR-GE yatırımlarının tespit edilmesi,
mükerrer yatırım yapmalarının engellenmesi ve ortaklık yapmak için
aracılık edilmesi
Savunma Sanayii Konusunda uzun süre çalışmış tecrübeli kişilerin
sektöre yeni gİrmiş veya bu konuda kendini yetiştirmek isteyen kişiler ile
bir araya getirilmesi bilgi akışı ve paylaşılmasında SASAD'ın köprü
görevini üstlenmesi
Janes Defence benzeri bir altyapı kurulması
Gemi inşa ve gemi inşa yan sanayi ile ilgili hususlarda ihtiyaç ve tedarik
makamları ile eş güdümlü ve ortak anlayışı, sanayi ve ticaret hayatının
gerçekleri ve gerekleri ile uyumlu hale getirebilmek için çalışmalar
yapılması (SASAD, GİSBİR, DTO)

İyi işbirliği çalışmalarının tüm firmalara duyurulması
SASAD kanalı ile hayata geçmiş proje, tamamlanmış eylem maddeleri ile
SASAD'ın dernek olarak performansının üyelere sayısal olarak açılması
Sektör ilgi alanlarına yönelik daha güdümlü tanıtım materyallerinin
hazırlanması
SASAD, SSM ile firmalar arasında idari kademe olarak görev almamalı.
Firmalar arası hat açık olmalı ve müşterek problemlere destek verilmeli
Çeşitli ihalelerde rakiplerin işbirliği içinde hareket edebilmeleri için
SASAD'ın öncülük etmesi

Değerlendirmeye 73 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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5-B) SASAD’ın, Türk Sanayiini Yurtiçi ve Yurtdışında Tanıtma ve Temsil Etmek ve Bu
Konularda Etkinliğini Arttırmak İçin Uygulaması Önerilen Fikirler
Bireysel görüşlerin oluşturulması, grup içinde paylaşılması, grup içinde tartışılarak 4 adet
grup fikri oluşturulması, 13 grubun fikirlerinin konsolide edilmesi, katılımcıların tüm fikirler
üzerinden kendi 6 tercihini puanlayarak önceliklendirmesi sonrasında aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir.

FİKİRLER ve ÖNERİLER
SASAD tarafından endüstri günlerinin yeniden başlatılması
Yurt içinde ihtiyaç makamı, tedarik makamı, yabancı askeri ateşeler ve
SASAD üyelerinin bir araya getirildiği her yıl düzenli günlerin yapılması
Devlet üst düzey yurt dışı ziyaretlerine firmaların katılımını arttırmak için
çalışma yapılması
Yurt dışında benzer dernekler ile işbirliği yaparak tanıtım için kanallar
oluşturulması
Üyeleri için bir önceki yılda dünyada yapılan satışları ve olası pazar
analizlerini sunması
IDEF fuarı gibi büyük fuarlara SASAD üyesi firmalar için indirim veya
belirli avantajların sağlanması ve firma ziyaretlerinin organize edilmesi
Dünyadaki savunma ihtiyaçlarını analiz ederek her yıl hedef bir ülke
belirlenmesi ve organizasyonların planlanması
Yurtdışına savunma sanayii ürünlerinin pazarlama ve satışı konusunda
devlet desteğini sağlayacak şekilde SASAD'ın organize olması
NATO ve uluslararası ihalelerin elektronik ortamda sahaya etkin bir
biçimde duyurulması
Pazar analizlerinin yapılması ve ilgili kuruluşların bu marketlerde iş
yapmasını sağlamak üzere gerekli mekanizmaların oluşturulması
Periyodik bülten ve katalog vb. faaliyetlerin gerçekleşmesi
Sektörel teknolojik envanter ve (seviye) endeksin oluşturularak güncel
tutulması ve üyeler ile paylaşılması
Yurt dışından gelen ziyaretçilerin vakıf firmaları dışındaki firmaların da
ziyaret etmesinin sağlanması
Üyelerin ürün ve envanterlerinin ve kabiliyetlerini bir portal üzerinden
güncel tutulmasının sağlanması
SASAD'ın kobiler ile ana yüklenicilerin işbirliği yapabilmesi için çalışma
yapması
Yapılacak organizasyonlarda tedarik makamlarının katılımının sağlanması
Yurt dışı temsil gücünün SSM ofisleri kanalı ile veya fahri konsoloslukların
oluşturulması ile geliştirilmesi
Yurt dışı elçilikler ile etkin işbirliği oluşturulması, ataşelerimizin firmalar
hakkında detaylı bilgi ile donatılması
Sektörün tanıtımında reklam ve film gibi daha etkin araçların kullanılması

Ort.
Puan
4,29

Değ.
Sayısı
21

Toplam
Puan
90

3,52

25

88

3,89

18

70

3,24

21

68

3,56

16

57

2,94

18

53

3,47

15

52

3,64

14

51

3,77

13

49

3,36

14

47

3,13

15

47

3,54

13

46

3,46

13

45

3,67

12

44

3,14

14

44

3,07

14

43

3,82

11

42

3,15

13

41

3,17

12

38

15

Yurtiçi Pazarında üst yüklenicileri pazarlama stratejilerinde alt
yüklenicilere yer vermesi, ürün pazarına ve pazarlamada alt yüklenicilerin
korunması ve isimlerinin duyurulmasında SASAD müşterileri ile iletişime
geçilmesi
Tamamlayıcı teknolojileri olan firmaların değerlendirilip tanıştırılması
SASAD tarafından Türk savunma sanayisinin yatay ve dikey
yapılanmasını gösterecek şekilde karar vericilere ulaşarak tanıtım
yapılması
Belli konular da özelleşmiş çözüm üreten küçük ölçekli firmaları tanıtımına
özel katkıda bulunarak sektörün gelişimize ve tabana yayılmaya katkı
SASAD'ın ihracatın gelişmesine yönelik çalışma yapması ve ilgili
kurumlara sektör mesajlarının iletilmesi
SASAD olarak yurtiçi ve yurt dışı fuar, seminer ve toplantılara katılım
sağlanması
Kullanıcı ve tedarik makamları ile ihtiyaç bilgilendirmesi için ortak iş eko
sistemi geliştirilmesi
Yurtdışına yönelik sektörün SWOT analizi yapılarak güçlü yönlerin öne
çıkarılması ve zayıf yönler için giderici önlemlerin koordinesi, fırsat ve
tehditlerin belirlenmesi
Avrupa'daki kurumlar (ASD, ESA, EASA) bazında daha etkili temsil
Ekonomi Bakanlığı nezdinde hizmet ihracatına yönelik mevzuatın
kapsamın genişletilmesi
Yurt dışı pazarında imalatçıların alanlarına göre sınıflandırarak gerekli
teknolojik gelişmelerin iki yönlü transferinde köprü görevini üstlenmesi
SASAD'ın OEM'lerin yapmış olduğu alt yüklenici günlerinin bir benzerini
sektör genelinde yapılmasına öncülük etmesi
Yurtiçi ve yurtdışında basının etkin bir biçimde kullanılması
SASAD'ın güvenlik firmalarının çalışmalarını öne çıkaracak faaliyetlerin
düzenlenmesi
Yurt dışına ihracat ve satış konusunda uluslararası ticaret hukuku
alanında destek verilmesi

3,89

9

35

4,00

8

32

3,63

8

29

3,50

8

28

3,38

8

27

3,13

8

25

2,67

9

24

3,43

7

24

3,43

7

24

4,80

5

24

4,67

3

14

3,00

4

12

4,00

3

12

5,00

2

10

3,00

3

9

Değerlendirmeye 64 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.

16

5-C) SASAD’ın, Türk Savunma Sanayiinin Gelişimine Katkı Sağlamak ve Sektör
Problemlerine Daha Etkin Çözüm Üretmek İçin Uygulaması Önerilen Fikirler
Bireysel görüşlerin oluşturulması, grup içinde paylaşılması, grup içinde tartışılarak 4 adet
grup fikri oluşturulması, 13 grubun fikirlerinin konsolide edilmesi, katılımcıların tüm fikirler
üzerinden kendi 6 tercihini puanlayarak önceliklendirmesi sonrasında aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir.

Ort.
Puan

Değ.
Sayısı

Toplam
Puan

Ülkemiz tarafından üretilen sistem ve alt sistemlerin yurt dışına bağımlılık
açısından analiz edilmesi ve SASAD'ın üyelerinin bu yerlileştirme de etkin
görev almasının sağlanması

4,00

22

88

SASAD'ın üyelerini zorlayan mevzuatlar ile ilgili görüş oluşturularak
düzenlenmesinin sağlanması

4,32

19

82

3,56

18

64

4,13

15

62

3,39

18

61

4,07

14

57

3,79

14

53

3,92

13

51

4,55

11

50

3,33

15

50

3,54

13

46

2,75
3,50

16
12

44
42

3,23

13

42

3,73

11

41

3,45

11

38

2,47

15

37

2,91

11

32

FİKİRLER ve ÖNERİLER

Satış ve ihracat alanında kredi mekanizmalarının oluşturulması için
girişimler yapılması
SASAD'ın alt grupları yeniden gözden geçirilmesi, açılması gereken yeni
grupların açılması ve vizyonların tanımlanması
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ürünlerin sanayileşmesine yönelik
koordinasyonun sağlanması
SASAD Üyelerine devlet tarafından sağlanmakta olan faydaların
arttırılmasına yönelik girişimlerde bulunmak
İlgili bakanlıklar ve SSM ile yakın işbirliği ve ortak platformların
oluşturması
Firmalara ihtiyaç duyulan AR-GE ve teknolojik alanlarını alt sistemlere
önermek üzere çalışmalar yapılması
OYTEP'in uzun vadeli bir şekilde planlanıp paylaşılması ve firmaların bu
planlama üzerinden çalışmalarının yapılması
Mevcut kurulların işlerliğinin arttırılması ve sonuçların üyelere sunulması
SSM ile üyeler arasında sektör problemleri ve çözümler üzerine yapısal
çalışmaların takibi ve sonuçlandırılması
Sektörel bilgi kütüphanesi oluşturulması
Alt yüklenici geliştirme programının oluşturulması
Sıkıntıların konsolide edilerek bürokrasiye bildirimde bulunmak için
proaktif olmak
Savunma sektörüne yakın olan bilişim, sağlık enerji, ulaştırma, otomotiv
vb. sektörler ile ortak çalışma sağlanabilmesi.
Profesyonel danışmanlık yapan firmalara hedef ülkelerin pazar
analizlerinin yaptırılması
Mevcut Sistemdeki bürokratik sorunların çözümüne katkı sağlaması
(Yönetmeliklerin, Tedarik AR-GE Sözleşmelerinin birbirinden ayrılacak
şekilde revizesi ve Şartnamelerde tek kaynak sistemi, Güncel off-set
yükümlülüklerinin sektörel koordinesi)
Bakanlar kurulu kararı ile vakıf şirketlerine tanınan gümrük muafiyetinin
SASAD'a üye diğer firmalara da tanınması için çalışmalar yapılması
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Büyük firmalara tek kaynak olarak verilen işlerde fiyat marjını kullanarak
başka ihalelerde kobileri bertaraf etmesinin önlenmesi için SASAD'ın
çalışmalar yapması
KOBİ'lerin yaratıcı fikirlerini anlatabileceği ve OEM'lerle bir araya
gelebileceği oluşumları geliştirmek
Sektördeki trendler ve riskler hakkında tespit toplantıları düzenlemek ve
sorunları önem sırasına göre ortaya koymak
Üye firmaların problemleri ile ilgilenebilecek alt komitelerin kurulması
Kamu kuruluşlarının elinde bulunan pahalı alt yapıların ortak ve etkin
kullanılmasını sağlayacak yapıların oluşturulması
FMS benzeri ülkeden ülkeye kredi verilecek bir sistemin oluşturulmasının
sağlanması
İhtiyaç-ihale-sözleşme-alt sözleşme süreçlerinin hızlandırılması
Sınırlı AR-GE kaynaklarının ortak bir havuzdan kullanılabilmesi için
girişimlerde bulunulması
Yerli üreticilerin desteklenmesi için mevzuatta tanımlanmış %15
avantajının etkinleştirilmesi için girişimde bulunulması
Dublikasyona zemin oluşturmayacak şekilde ortaklaştırma veya
odaklanma sağlanması
Ürünleşme ve modül üretimi kavramı üzerine çalıştay yapmak
SASAD tarafından üye firmaların test ve sertifikasyon envanterinin
çıkarılması ve diğer firmaların hizmetine sunulması
Üreticilerin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi
Periyodik olarak ihaleler öncesi ihtiyaç listelerinin yayınlanmasının
sağlanması
Sanayi katılımı ve offset isteklerinin daha gerçekçi bir kriterler/manzumesi
haline getirilmesi (Somut örnek: Ticari gemilerin askeri projeler içerisinde
eskiden olduğu gibi tekrar offset kapsamında değerlendirilmesi)
Firmaların alacağı kişi güvenlik, tesis güvenlik, klerens süreçlerin
basitleştirilip hızlandırılması
SSM ve tersanelerde, askeri proj. yerli katkı payını artırabilmek için büyük
mücadele verirken armatörlerimiz kendi gemilerini ve diğer ürünlerimizin
büyük çoğunluğunu yurt dışında yaptırmaktadır. Yurtiçinde yaptırmaları
için çözümler üretilmesi
Özel sektörün öne çıkarılması için gündem yaratılması
Sertifikasyon (AS9100, part 147) konularında ülkemizdeki kurumlara
destek verme (SHGM)
SASAD'ın savunma ve havacılık kümelenmelerinin koordinasyonunda da
etkin bir rol oynaması
Kamu teşviklerinin ihtiyaç ve tedarik makamları arasındaki işbirliğine
yönelik lobi yapılması
Haksız rekabetin önlenmesi, Yazılım uzmanlığı ve standartların
sağlanması, yetişmiş/yetiştirilecek eleman teminine yönelik platformların
oluşturulması, düzenlemelerin yapılmasına destek
Gemi inşa sanayi kilit bir sanayi kolu olduğu için japonya, Güney kore ve
çin de olduğu gibi korunmasını desteklemelidir.
Ürünlerin kontrole tabi listesinde bulunmayan firmalara da ilgili belgelerin
verilmesi için ara çözümler bulunması

4,43

7

31

3,33

9

30

4,00

7

28

2,70

10

27

3,25

8

26

4,33

6

26

3,29

7

23

3,67

6

22

3,67

6

22

3,17

6

19

3,17

6

19

3,20

5

16

3,00

5

15

3,00

5

15

3,50

4

14

2,60

5

13

3,00

4

12

2,50

4

10

5,00

2

10

2,00

4

8

3,50

2

7

2,00

3

6

4,00

1

4

1,00

1

1

Değerlendirmeye 64 kişi katılmıştır.
Sıralama (Önceliklendirme) toplam puana göre yapılmıştır.
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6) ÇALIŞTAYIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği(SASAD)-1.Geleneksel İç Değerlendirme
Çalıştayı’nın kapsam, içerik, akış ve katılımcı olarak değerlendirilmesi aşağıda yer
almaktadır.
Çalışma, program başında belirlenmiş hedeflerine ulaşmıştır.
Strateji Çalıştayı, işbu raporun ilk bölümünde belirtildiği üzere, SASAD tüzüğünde belirtilen
(kuruluş amacı) stratejik planlarında yer alan görev ve ülküsü ile ilgili olan hedeflerine
ulaşabilmeleri açısından üyelerin görüş ve önerilerini 3 çalışma konusunda üyelerden girdi
temin etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar ve çalıştay süresince gözlemlenenler, belirlenmiş olan hedeflere
ulaşıldığını göstermektedir.
Bu çerçevede en öncelikli amaç olan SASAD tüzüğünde belirtilen (kuruluş amacı) stratejik
planlarında yer alan görev ve ülküsü ile ilgili olan hedeflerine ulaşabilmeleri açısından görüş
ve öneriler konusunda üyelerden bir girdi elde edilmiştir.
Çalıştaya toplam 73 kişi katılmıştır.

Masalardaki

oturma

planı

her

konunun

çok

yönlü

olarak

her

masada

değerlendirilmesini sağlamıştır.
Çalıştayda oturma düzeni önceden belirlenmiş ve tüm çalışma masalarında mümkün
olduğunca eşit sayıda gruplar hedeflenmiştir. Bu sayede, grup kararlarının oluştuğu her
çalışma masasında çok yönlü tartışmalar gerçekleşmiş, her bir katılımcının her konudaki
tartışmada farklı bakış açılarındaki görüşleri dinlemesi, değerlendirmesi, tartışması
sağlanmıştır. Grupların oluşturmuş olduğu kararların (yeşil ışık ve kırmızı ışık sonuçları)
çeşitliliği bu yorumu desteklemektedir.
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Çalışma, hedeflenen derecede aktif katılım ile gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda 13 grubun oluşmuş olması çok fazla öneri gelmesini sağlamıştır. Çalışma
sırasında her katılımcının sürece eşit miktarda katılımını sağlayan yapılandırılmış araçlar
(Örneğin yeşil ışık ve kırmızı ışık düşünme teknikleri) etkin işlemiştir.
Bilmeliyiz ki, insanlar dahil edildikleri süreçleri desteklerler. Katılımcıların kendi görüşlerini
böyle bir platformda dile getiriyor olması bunu desteklemektedir.

Çalışmanın süresi hedefleneni tam karşılamıştır.
Bazı üyelerden sürenin az olduğuna dair geribildirim alınmış olsa da çalışma süresi ve
uygulaması etkin işlemiştir. Çalıştay 9:30 – 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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7) ÇALIŞTAY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği(SASAD)-1.Geleneksel İç Değerlendirme
Çalıştay ile ilgili tüm çıktılar, işbu raporun önceki bölümlerinde aktarılmıştır. Çalışmanın
sonuçları ile ilgili değerlendirmeler ve yorumlar aşağıda yer almaktadır;

7-A) Katılımcı Üyelerin Değerlendirmesi
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği(SASAD)-1.Geleneksel İç Değerlendirme
Çalıştayı’nın son bölümünde üyelerden gelen görüşler ve değerlendirmeler aşağıda yer
almaktadır.
SASAD’ın, Üyeleri, Savunma Sanayii Kullanıcıları ve Tedarik Makamları Arasındaki
İletişim ve İşbirliğini Arttırmak ve Geliştirmek İçin Uygulaması Önerilen Fikirler İle İlgili
Gelen Görüş Ve Yorumlar;
•

SASAD’ın komite çalışmaları mevcut ve SASAD’ın çok önemli bir parçası olduğu
belirtilmiştir. SASAD’ın üyelerinin çalışmalardan haberdar olmaması ve komite
çalışmalarına katılmak için istek duymaması konusu gündeme gelmiştir. Komitelere
daha fazla üyenin katılması gerektiği belirtilmiştir. Üyeler söylenilen fikirlerin komitede
değerlendirilmediğini, o konularla ilgili karar alınmadığını görmeleri sebebiyle, iş
yoğunluğu sebebiyle komitelere katılınmadığı belirtilmiştir.

•

Aslında SASAD tarafında iyi bir iletişim ağı mevcut fakat üyelerin bundan haberdar
olmadığını gözlemlediğini belirtmiştir. Sadece SASAD üyesi kurumun değil, kurum
içerisinde de iletişimin arttırılması gerektiği gündeme getirilmiştir. Ve böylelikle
SASAD’ı desteklemeleri gerektiği belirtilmiştir.

•

1.Çalışamada çıkan sonuçlardan “Üye firmalarının MSB, kuvvet komutanlıkları ve
diğer tedarik makamlarına yapacağı sunum ve demo çalışmalarına üyelerin de davet
edilmesi” görüşüne bunun söz konusu bile olamayacağına dair görüşler gelmiştir. Bu
platform herkesin ne kadar farklı görüşlerde olduğunu ortaya koymuştur şeklinde bir
görüş gelmiştir.

•

“SASAD, SSM ile firmalar arasında idari kademe olarak görev almamalı. Firmalar
arası hat açık olmalı ve müşterek problemlere destek verilmeli” bu maddenin en
önemli madde olması gerektiği görüşü gelmiştir. Bu hattan özellikle gizli bilgiler akar

21

ve buna izin verilmesinin önemli olduğu görüşü gelmiştir. Bu kadar sonlarda yer
almasını herkesin kendine göre seçim yaptığını gösterdiğini belirtmiştir.
•

SASAD ve SSM veya herhangi bir kurumla teması kesen, engelleyen bir durumun
olmadığı Hüseyin Bey tarafından belirtilmiştir.

•

SASAD, SSM ve benzeri toplantılara ya da yeni teknoloji gibi konularda yapılan
toplantılara üyeleri bilgilendirmeli ve üyelerin katılımlarını sağlamalıdır şeklinde görüş
gelmiştir.

SASAD’ın, Türk Sanayiini Yurtiçi Ve Yurtdışında Tanıtma Ve Temsil Etmek Ve Bu
Konularda Etkinliğini Arttırmak İçin Uygulaması Önerilen Fikirler İle İlgili Gelen Görüş
Ve Yorumlar;
•

Yapılacak yurtiçi organizasyonlarda kullanıcı ve tedarik makamlarının katılımın
sağlanması ve bu çok önemli, yıllardır bunun eksikliği var, şimdiye kadar en büyük
gelişim alanının kullanıcının hiç olması, toplantılara katılmaması tarafı olduğu
belirtilmiştir.

•

Yurtdışı temsillerde SSİ ile SASAD’ın daha fazla işbirliği içinde olması gerektiği
belirtilmiştir.

•

SSM, OAİB, SASAD’ın koordineli çalışması gerektiği ve son iki senedir bu şekilde
olmadığı dile getirilmiştir.

•

SASAD üyelerinin SASAD’dan olan beklentilerinin 30’ar madde ile ifade edilmesi,
herkesin kendi başına halledemeyeceği sorunlar kapsamında SASAD’dan destek
beklediği anlamına geldiğini belirtmiştir. Mevcut organizasyonu bu talepler
doğrultusunda nasıl yeniden reorganize edileceğinin düşünülmesi gerektiği noktasına
götürecek bir durumun ortaya çıktığını belirtmiştir. Yeni roller ve SASAD’a sağlanan
finans desteğinin ve insanın kaynağının arttırılması konusuna değinilmiştir. SASAD’ın
organizasyon yapısının dinamik olması ve asıl vurgulanan finansal desteğinin nasıl
sağlanacağının önemli bir konu olarak ele alınması gerektiği dile getirilmiştir.

•

Sayın Selçuk Yaşar’dan gelen yorum; yukarıdaki yorumun çok güzel bir özet olduğu,
SASAD’ın bu toplantının da bu sebeple yapıldığı ve sonrasında bu çıkan sonuçlara
istinaden mevcut faaliyetler kapsamında nasıl zenginleştirilebileceği, komitelerde bu
konuların, bu sonuçların tartışılması, önceliklendirilmesi gibi konuları masaya
yatıracaklarını belirtmiştir. Ana amaç faaliyetleri zenginleştirmek olduğu da
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belirtilmiştir. Örnek olarak Endüstri Günleri tekrar gündeme gelecek ve yeniden
canlandırılıyor olacak şeklinde dile getirilmiştir. SSM 8 ülke belirlemiş ve yapılacak
toplantılara SASAD üyelerinin de davet edilmesi için uğraşacağız şeklinde
belirtilmiştir.
•

İhracat ve Tanıtım Komitesi Başkanı Okan Bey’in yorumu; SASAD’ın yıllık bütçesi
firmaların bütçesine göre çok az kalmakta. Tanıtım, temsil konusunda kullanıcı ve
tedarikçi makamları çekemiyoruz, bunu yapmak çok önemli ve arada kaynamamalıdır
şeklinde belirtmiştir.SASAD ile SSİ arasında İhracat ve Tanıtım Komitesi üzerinden
de bir işbirliği başlayacak şeklinde dile getirilmiştir.

•

Savunma ve Güvenlik konularında eğitim, danışmanlık ile bilişim konuları ile
şekillenen günümüzde yeteneklerin kazandırılması ile katma değer sağlanacağı
görüşleri belirtilmiştir. Ekonomi Bakanlığı nezdinde mevzuat anlamında yetersizlikler
var. Güvenlik (Homeland Security) konularında bir know-how tranferi yapılmalıdır
şeklinde görüşler alınmıştır.

SASAD’ın, Savunma Sanayiinin Gelişimine Katkı Sağlamak ve Sektör
Problemlerine Daha Etkin Çözüm Üretmek İçin Uygulaması Önerilen Fikirler ile İlgili
Gelen Görüş Ve Yorumlar;
•

SASAD homojen bir yapı değildir, Savunma Sanayii’nde çalışan ana yükleniciler, alt
yükleniciler ve tedarikçilerden oluşur. Dolayısıyla düşünceleri bazı konularda aynı
bazı konularda farklıdır. OYTEP konusu mesela, 32.maddenin düşük puan almasının
sebebi, 6 ila 7 ana yüklenici var ve OYTEP onlar için önemli olabilir dolayısıyla düşük
puan almış olabilir. Buna istinaden Yönetim kuruluna mesaj olarak bu ölçeklere
bakmadan tüm sonuçları dikkate almaları gerektiği gündeme getirilmiştir.

•

Kar Marjı ile ilgili olarak (34. Madde) ; kar marjını ana yüklenicilerin yüksek tuttuğu ve
alt yüklenicilerin ciddi bir rekabete sürüklendiği belirtilmiştir.

•

SASAD’ın kucaklayıcı bir kuruluş olarak yeni kuracağı bir ekibin Pazar analizi yaparak
bütün üye firmaları ile paylaşması konusu gündeme getirilmiştir.

•

Tüm katılımcıların iletişim bilgilerinin ve bu çalışmaların sonuçlarının SASAD
üyelerine aktarılması konusu gündeme getirilmiştir.
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7-B) Dale Carnegie Akademi Olarak Görüşlerimiz ve Yorumlarımız;
•

Kırmızı Işık sonrası yapılan puanlamalarda alt sıralarda kalmasına rağmen; “bu tarz
toplantıların daha sık yapılması ve üyelerin daha fazla bir araya getirilmesi, böylelikle
birbirleriyle olan iletişimlerinin arttırılması” önerisinin grupların yeşil ışık
çalışmalarında çok fazla gündeme getirildiği gözlemlenmiştir. Önceliklendirilen fikirleri
değerlendirirken bu konunun dikkate katılması önerilmektedir.

•

Yapılan önceliklendirme çalışması sonrasında yüksek bir puana sahip olmamakla
beraber çalışma sonuçlarının tartışılması aşamasında, sıklıkla gündeme getirilen
Ulusal Güvenlik (Homeland Security) konusunun katılımcı grup için, ilgili fikrin aldığı
puana göre daha fazla önem arz ettiği düşünülmektedir.

•

“Üyeler arası çalışma gruplarının oluşturulması” önerisi yeşil ışık çalışmalarında sıkça
gündeme getirilen maddeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle SASAD’ın yaptığı
çalışmaları çalışma grupları ile gerçekleştirmesi ve bu çalışma gruplarına üyeleri de
dahil etmesi Katılımcı Liderlik açısından önerilmektedir.

•

Her ne kadar daha bürokratik ve daha gizlilik unsurlarının önde olduğu bir sektör olsa
bile, sektör üyelerinin iletişim konusunda global trendlere uyarak sosyal medya ve
güncel iletişim kanallarının daha etkin kullanılması önerisi ve puanı dikkat çekicidir.
Bu da bağlı bulunduğu sektörden bağımsız olarak sektör çalışanlarının hızlı iletişim
ve kurumsal sosyalleşme ihtiyacını ortaya koymaktadır.

•

“Sektör problemlerine daha etkin çözüm üretmek” için önerilen fikirlerin bir kısmı
problemlere genel olarak nasıl çözüm üretileceğine yönelik, bir kısmı ise sektörde yer
aldığı düşünülen spesifik problemlere yönelik üretilmiştir. (örneğin, satış ve ihracat
için kredi mekanizmaları gibi) Bu çerçevede, genel önerilerin bir yöntem olarak
dikkate alınması, spesifik önerilerde ise problemlerin teşhis edilmesi ve bu
belirlenecek yöntemlerle çözüme ulaştırılması tavsiye edilmektedir.
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•

Çalıştayın, Yeşil Işık, Kırmızı Işık, Önceliklendirme ve Tartışılma aşamalarında farklı
derecelerde öne çıkan fikirlerden birisi de çeşitli konular için, SASAD’ın Profesyonel
Danışmanlık hizmeti almasıdır (örneğin, hedef ülkelerin pazar analizlerinin
yaptırılması gibi). Söz konusu fikirler Yeşil Işık, Kırmızı Işık, ve Tartışılma
aşamalarında daha yoğun gündeme gelmekle beraber önceliklendirmede orta
sıralarda yer almıştır. İlgili önerinin bu gözle değerlendirilmesi önerilmektedir.

•

Çalıştayın formatında olduğu gibi, ortak akıla dayalı çalışmalar katılımcılarda
motivasyon sağlamakta, buna karşılık söz konusu motivasyonun ve sponsor kuruma
karşı güvenin sürekliliği için çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve
değerlendirildiğinin katılımcı gruba yansıtılması gerekmektedir. Bu çerçevede SASAD
tarafından çalıştayın sonuçları ile ilgili olarak alınacak kararların ve atılacak aksiyon
adımlarının üyeleri ile paylaşılması önerilmektedir.
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8) KAPANIŞ
SASAD üyelerinin görüşlerini aktardığı bu platformda, Moderatör Dr.Çağlayan Bodur, iş
dünyasında bir gerçek olan zaman maliyet kalite kapsamında optimumda etkin bir çalıştay
olduğunu belirterek kapanışı yapmıştır.
SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Yaşar, katılım sayısının yüksek olmasının
üyelerin görüşlerinin alınması konusunda etkin ve yararlı bir çalışma olduğuna inandığını
belirtmiş ve Yönetim Kurulu adına teşekkür dileklerini dile getirmiştir.
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9) KATILIMCI LİSTESİ

FİRMA İSMİ

KATILIMCI İSMİ

AKADEMİ SANCAK

SÜHA CİVAN

AKADEMİ SANCAK

TAMER GEDİK

ALP HAVACILIK

YILMAZ GÜLDOĞAN

ALTAY

BİROL YÜRÜTEN

ALTAY

ATİLLA ÖZDÖL

ALTIN HAVACILIK

TAMER SARAÇYAKUPOĞLU

ARGELA

METİN BALCI

ASELSAN

FAİK EKEN

ASELSAN

HEZARFEN ORUÇ

ASELSAN

OĞUZ YEMİŞÇİLER

ASSAN

SELAHATTİN YAĞIZ

ASSAN

ALİ RIZA GÜLGAN

ASSAN

SİNEM ACAR

ATEL

AZİZ MURAT DEĞİRMENCİOĞLU

AYESAŞ

AZİZ SİPAHİ

AYESAŞ

VOLKAN PALAZ

AYESAŞ

LEVENT TANRIDAĞ

AYESAŞ

EBRU GÜNGÖR

BİTES SAVUNMA

UĞUR COŞKUN
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BMC

SEMİHA YAŞAR

BMC

YİĞİT TANER

DESAN

ERHAN MURAT AKDENİZ

DYO

ORHAN TEKİN

DYO

MEHMET MUTLU UYSAL

FİGES

FATİH EVREN

FİGES

CAN ALPDOĞAN

FNSS

K. NAİL KURT

FNSS

BÜLENT ECEVİT BEYOĞLU

FNSS

HALUK BULUCU

FOTONİKS

CENAP AKSOY

FOTONİKS

MURAT CİNCİOĞLU

GİRSAN

SELÇUK ÖZKANLI

HAVELSAN

SERDAR MÜLDÜR

HAVELSAN

MUSTAFA EGELİ

HEKSAGON

ÜNAL ELBEYLİ

HST OTOMOTİV

GÜLTEKİN İNCİ

HUKD / KALE GRUP

YALÇIN YILMAZKAYA

ISISO

OSMAN ZEKİ SIRCAN

İNFOTRON

OĞUZ ALTAY

KAREL A.Ş.

SENİH BAŞOL

KAREL A.Ş.

SERDAR HAMARAT

KATMERCİLER

ŞAHAN SÜMER
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KOÇ BİLGİ ve SAVUNMA

TAHİR TANER TIMIŞ

KOSGEB

SERDAR ERDOĞAN

KOSGEB

AHMET HAMDİ DEMİRÇELİK

MAKEL TEKNOLOJİ

SUAT AY

M-D2

A.TURHAN URAL / RAGUP SARIOĞLU

MENSAN

ŞAKİR SERHAT KANTİK

MENSAN

PEYMAN YÜKSEL

METEKSAN SAVUNMA

ÖZGÜR CANKARA

METEKSAN SAVUNMA

MESUT GÖRATEŞ

MiLSOFT

MEHMET DEĞİRMENCİOĞLU

MiLSOFT

SÜLEYMAN ALTUNTAŞ

MKEK

SAİT DEMİRCİ

MTU Türkiye

ALPİN YILDIRIM

NETAŞ

BERNA BÖLÜK

NUROL MAKİNA

ANIL KAREL

NUROL MAKİNA

EMRE AKIN

NUROL TEKNOLOJİ

F. METİN TÜFEKÇİ

ONUR MÜHENDİSLİK

BÜLENT SOYDAL

ONUR MÜHENDİSLİK

YEŞİM ÜNVER ÖKSÜZ

OSSA

MİTHAT ERTUĞ

OSSA

HİLAL ÜNAL

OTOKAR

ERCAN ERTÜRETEN

ÖZTİRYAKİLER

SAİT KARABAYIR
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RMK MARINE

AHMET ZORLU

ROKETSAN

SELÇUK YAŞAR

ROKETSAN

ATAKAN ATA

ROKETSAN

B.OLCAYTO ÇANDAR

ROKETSAN

GÜN GÖKMEN

RST TEKNOLOJİ

ERGENEKON HASSOY

SAHA İSTANBUL

İLHAMİ KELEŞ

SAMSUN YURT SAVUNMA

HASAN AŞIK

SDT

KUBİLAY ELER

SELEX ES

URÖZ KETENCİ / CEM ÇALIŞICI

SİMSOFT

KADİR TEMİZ

TEI

LEVENT ŞENEL

TEZMAKSAN

YALÇIN PASLI

TİMSAN

HALDUN AKSOY

TURAÇ

EROL TÜRKMENOĞLU

TUSAŞ

FAHRETTİN ÖZTÜRK

TUSAŞ

ALTUĞ MÜFTÜOĞLU

TÜBİTAK-BİLGEM

YUSUF CELALETTİN DURU

TÜBİTAK BİLGEM

YUSUF ÇALIK

VESTEL SAVUNMA

AYTÜL ERKAN KILIÇER

VESTEL SAVUNMA

SABİT ÜMİT ERGİN

YAKUPOĞLU

SULTAN YILDIRIM

YALTES

MEHMET R. KİTİŞ
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YALTES

MEHMET YENEN

YOL-BAK

ERHAN SARAÇOĞLU

YONCA-ONUK

TAYFUN TANSAN

ALP HAVACILIK

EYLEM ERDEM

TÜBİTAK SAGE

MURAT YAŞAR ÖZEN

TÜBİTAK SAGE

TUNCA SELBES

TÜBİTAK SAGE

OZAN KORKMAZ

HAVELSAN

HAKAN ÇİFTÇİ
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