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ÖZ
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) himayesinde, ODTU Teknokent ve SASAD işbirlikleri
ile, savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren ana yüklenici, yan sanayii ve kobilerin
gereksinim duyduğu insan kaynağı ve insan kaynağının niteliği üzerine, uluslararası
standartları yakalamak ve savunma sanayii alanında en gelişmiş ülkeler sıralamasında üst
sıralara çıkabilmek hedeflerinden yola çıkarak, “SAVUNMA, HAVACILIK ve UZAY
ALANINDA YÜKSEK NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI NASIL ARTTIRIRIZ?” konulu çalıştay,
16 Aralık 2014 Salı günü Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Nuri Demirağ Konferans
Salonu’nda Roketsan A.Ş., Aselsan A.Ş., Havelsan A.Ş., Otokar, FNSS ve TEI
sponsorluklarında gerçekleştirilmiştir.
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İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞTAYI
YÖNETİCİ ÖZETİ
Savunma sektörü Ar-Ge harcamalarının, yerlileştirmeye dönük stratejik hedefler ışığında
artması beklentisi ile TÜBİTAK’ın savunma alanında sağlayacağı Ar-Ge fonlarının artışı
öngörülmektedir. Özgün ve yerli ürün, sistem ve platform projelerinin hayata geçirilmesi ile
yetkin ve üstün nitelikli kadrolara olan ihtiyaç eş zamanlı olarak artmaktadır. Gerek bu
sistemlerin geliştirilmesi gerekse de teslimatı tamamlanan ürünlerin bakım ve onarım
faaliyetlerinin temin edilebilmesi için nitelikli iş gücü ve yetkin servis elemanlarına olan ihtiyaç
da artacaktır. Diğer yandan, 2023 savunma sanayii ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinin de
ancak üstün nitelikli iş gücünün yaratacağı, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının
gerçekleştirilmesi ile mümkün kılınabilecektir. Tüm bu bulgu ve gerçekler irdelendiğinde Türk
Savunma Sanayiinin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için insan gücünün nitelik
olarak geliştirilmesinin yanı sıra nicel olarak arttırılmasının da önemi ortaya çıkmaktadır.
Detaylı raporu sunulmakta olan çalıştayda, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının
önündeki engeller, makro düzeyde sektörün yeni ve hızlı gelişimine karşın ilginin az olması
ve Ankara’nın daha az tercih edilmesi ve mikro düzeyde ise şirket içi tecrübeli ve yetkin
eğitmen eksikliği, sosyal imkanların yetersizliği ve uzun vadeli insan kaynağı planlamasının
noksanlığı olarak ortaya konmuştur.
Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi önündeki engellerin kaldırılması için olmazsa olmaz
koşulun kamu, üniversite ve özel sektörün eşgüdüm ve işbirliği içinde planlama yaparak
çalışması ile hayata geçirilmesi gerekmektedir. Nitelikli insan kaynağının temininin, sektör ile
üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması, yurt dışı işbirliklerinin çeşitlendirilmesi yolu ile
Ar-Ge personelinin eğitiminin desteklenmesi; işe özel kritik yetkinliklerin belirlenerek
uzmanlığın derinleşmesine için yatay kariyer planlamasına geçilmesi; çalışanların akademik
faaliyetler için teşvik edilerek üniversitelerle işbirliği içinde sektöre özel akademik
programların tasarlanması ile mümkün kılınabileceği öngörülmüştür.
Bu işbirliğine örnek teşkil edecek öneriler arasından olmak üzere, üniversiteler ve özel
sektörün

ortak

eğitim

programları

hazırlamaları;

üniversitedeki

akademisyen

ve

araştırmacıların sanayii deneyimlerinin eylemli olarak artırılmasına yönelik programların
planlanması; daha fazla özel sektör firmasının “aday mühendis” uygulamasını benimsemesi;
yurtdışındaki nitelikli Türk insanının ülkeye geri kazandırılması ve bu insan gücünün projelere
akışının sağlanmasının gerekliliği ortaya konmaktadır.
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1. ÇALIŞTAY SÜRECİ
1.1. Giriş
SaSaD ve ODTU Teknokent işbirliği ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı himaye ve ev
sahipliğinde gerçekleştirilmiş olan “Savunma, Havacılık ve Uzay Alanında Yüksek Nitelikli
İnsan Kaynağını Nasıl Arttırırız” konulu çalıştay fikri, SaSaD ARGETEK tarafından sektörün
gereksinim duyduğu insan kaynağı ve insan kaynağının niteliği üzerine, konuyla ilgili tüm
paydaşlarca

kafa

yorulması

olarak

ortaya

atılmıştır.

Çalıştay

ana

başlıklarının

belirlenebilmesi için sektör temsilcilerine insan kaynağına yönelik önceliklerini tespit amaçlı
bir anket yapılmış, çıkan sonuçlara göre çalıştayın “nitelik”, “erişilebilirlik” ve “süreklilik”
konuları çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, SaSaD ve ODTU Teknokent Yönetim A.Ş. yetkililerinden
oluşan Çalıştay Koordinatörlüğü ve Çalıştay Yürütme Kurulu’nca nihai etkinlik programı bu
doğrultuda belirlenmiştir.
Yapılmış olan ön hazırlık çalışmalarını müteakip “Savunma, Havacılık ve Uzay Alanında
Yüksek Nitelikli İnsan Kaynağını Nasıl Arttırırız” konulu çalıştay, 16 Aralık 2014 tarihinde
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda, beklendiği üzere 150’nin
üzerinde sektör katılımcısı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonrasında katılımcıların yapmış
olduğu olumlu geri bildirimler doğrultusunda çalıştayın önümüzdeki dönemlerde takip eden
bir gündemle tekrarlanması fikri ortaya atılmıştır.
1.2. Çalıştay Programı
Çalıştaya ilişkin ayrıntılı program EK-A’da sunulmuştur.
1.3. Çalıştay Yöntemi
Çalıştay öncesi sektör temsilcileri ile bir anket çalışması yapılarak çalıştay ana başlıkları
belirlenmiştir. Ana başlıkların “İnsan Kaynağının Niteliği”, “İnsan Kaynağına Erişim” ve “İnsan
Kaynağının Sektör ve Kurum İçinde Sürekliliği” olarak belirlendiği çalıştaya başta Savunma
Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere SaSaD, ODTU Teknokent Yönetim A.Ş. ve sektörün
değerli firmalarından çok sayıda katılım sağlanmıştır.
Çalıştay, EK-A’da verilmekte olan programa uygun olarak icra edilmiştir. Yapılan açılış
konuşmalarının ardından, Cranfield Üniversitesi’nden davetli konuşmacı olarak çalıştaya
iştirak eden Dr. Roger L. Darby, “HR Management Projections in the Defence Industries”
temalı sunumunu yapmıştır. Çalıştay öncesinde yapılmış olan anket çalışması sonunda
ortaya çıkan üç ana başlık (nitelik, erişebilirlik, süreklilik), etkinlik katılımcılarından belirlenmiş
gruplarca temalar etrafında tartışılmış ve clicker yöntemi kullanılarak moderatör tarafından
yöneltilen sorulara anında cevap yöntemiyle yanıtlar verilmiştir. Tematik grupların tartışma
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sonuçları ve gruplardan alınan yanıtlar, çalıştay sonuç raporunda değinilmek üzere tartışma
esnasında yazılı olarak kaydedilmiştir.
1.4. Çalıştayın Hedefi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2012-2016 stratejik planında belirlenen stratejik hedefler göz
önünde bulundurulduğunda, konulan hedeflere ulaşmak için, sektörde artan nitelikli işgücü
ihtiyacının karşılanmasında çalıştay sonuç raporunun faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu
çalışmayla hedeflenen, savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün sayı ve
nicelik olarak artırılması ve nitelikli personelin kurumlar ve sektör içinde tutundurulmasına
yönelik mevcut durumun irdelenmesi ve durum analizini müteakip, belirlenen problem
alanlarında iyileştirici ve geliştirici çalışmaların çalıştay ardından ilgili taraflarca görev
addedilerek orta vadede çözüm ortaya konulmasıdır.
2. ÇALIŞTAY ÇIKTILARI
Çalıştay sırasında öncelikle, katılımcı firma ve kurum temsilcilerinden sektöre ilişkin geçmiş
üç yılda gerçekleşen ve gelecek üç yıl için beklenen gelişmelere yönelik görüşleri alınmıştır.
2.1. Savunma Sektörüne İlişkin Değerlendirmeler
Son üç yıldaki gelişmelere ilişkin katılımcıların değerlendirmelerini olumlu ve olumsuz olarak
gruplamak uygun olacaktır. Milli ve özgün ürünlere yönelik projelerin başlatılması, sektörde
kapsamlı yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, devletin Ar-Ge projelerine verdiği desteğin
artması ve yurt dışı ortaklıklarla büyük ihracat projelerinin ele alınması sektörde genele
yönelik olumlu gelişmeler arasında sayılmıştır. Diğer yandan, alt yüklenicilerin güçlendirilmesi
ve geliştirilmesi yönünde, yan sanayiyi destekleyici ihale yöntemine geçilmesi ve
Teknokentler ve Organize Sanayii Bölgeleri’nde uzmanlık kümelerinin oluşturulması da
sektör adına olumlu gelişmeler arasında sayılmıştır. Tüm bu olumlu gelişmeler, sektörün
gerek duyduğu insan kaynağının nicelik ve niteliğinin artması yönünde bir ivme getirmiş,
yavaş da olsa başta büyük firmaların öğrencilere ulaşmak adına yeni stratejiler
belirlemelerine ve yine büyük ile orta ölçekli firmaların personel yönetiminden İnsan
Kaynakları anlayışına geçmelerine neden olmuştur. Bu olumlu izlenimlerin yanı sıra
katılımcılardan gelen geri bildirimler içerisinde sektördeki proje havuzunun daralması, son üç
yılda projelerin gecikmesi ve yan sanayi ürünlerine olan talebin azalması ya da belirli alt
yüklenicilerle sınırlı kalması gibi olumsuz değerlendirmeler de yer almıştır.
Sektör temsilcileri ve ilgili kurumların katılımcıları önümüzdeki üç yıl için, ülkemiz savunma
sanayiinde, bilhassa Avrupa’da savunma sektöründe gerçekleşen daralma nedeniyle ihracat
potansiyelindeki artışla birlikte büyüme, ancak iç pazarda daralma beklentisi içinde oldukları
ortaya çıkmıştır. Sektör Ar-Ge harcamalarının ve TÜBİTAK desteklerinin savunma
sektöründeki payının artması beklenirken, özgün ürün geliştirilmesi ve ileri malzeme
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teknolojilerine erişim ihtiyacı nedeniyle, ürün geliştirmede yetkin ve nitelikli kadrolara olan
ihtiyacın da eş zamanlı olarak artması beklenmektedir. Önümüzdeki üç yılda, geçmiş üç yıl
içinde başlanmış ve teslimatı gerçekleşmiş özgün ürünler için bakım-onarım faaliyetlerinin ve
dolayısıyla bu faaliyetler için servis elemanlarına olan ihtiyacın artacak olması da katılımcılar
tarafından öngörülmüştür.
Sektörün durumunu analiz etmeye yönelik olarak, katılımcılardan GZFT (SWOT) analizine
yönelik grup çalışması yaparak, değerlendirmelerin genel katılım ortamında tartışılması ile
aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır.
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Tablo 1 – Türk Savunma Sanayii GZFT Analizi
Güçlü Yönler
Yüksek potansiyelli genç çalışan
Kar marjı(Bu görüşe katılmayanlar oldu.)
Hazır müşteri
Devletin bu sektöre öncelik vermesi
Yetişmiş insan gücü
İleri teknoloji ile çalışma imkanı
Bol ve belirgin hedeflerin olması
Sürdürülebilir büyüme
Jeopolitik konum
Yerlileştirilme projelerinde artış
Kümelendirme politikası
Eğitim ve gelişim olanakları
Ekonomik krizden etkilenmemek
Savunma ve Havacılığa düşkünlük
Göz önünde yer alan projeler
Olumlu siyasi farkındalık(Katılmayanlar oldu.)
Tasarım ofislerine destek(Fırsat olarak sayılabilir)

F?rsatlar
Orta Doğu pazarına yakın olmak(Jeopolitik önem)
Avrupa’da genç İK’nın azlığı
Sektördeki gelişme potansiyeli
İşbirliği olanakları
Projeler sayesinde nitelikli kaynağın kalması
Yazılımda insan kaynağının olması
Yerli üretimin devlet tarafından desteklenmesi
Deneyimli insan kaynağının eğitilebilme potansiyeli
Özgün tasarım ürünleri(İhracat fırsatı)
TÜBİTAK Araştırma Merkezlerinin olması(Marmara)
Alt yapının olması
Ar-Ge Merkezlerinin destekleniyor olması
Savunma Sanayi’deki KOBİ lerin artıyor olması
ABD ve Avrupa’daki potasiyel ekonomik gelişmeler
Vakıf bağlı ortaklıklar

Zay?f Yönler
Kamu sermayesine bağımlılık
Devlet politikalarına bağımlılık
Yurtdışına göre sermaye gücü
Sektör oyuncularının nispeten küçüklüğü
Esnek iş gücü ihtiyacı (dönemsellik)
Know-how eksikliği
Entelektüel sermayenin elde tutulamaması
Nitelikli İK için eğitim kurumlarının yetersizliği(Tehdit)
Sektörün bilinirliği
İş birliklerinin zayıf olması(Kamu, Sanayi, Üniversite, Meslek Okulları)
Nitelikli iş gücünün tutulamaması
İnsan kaynağını çekecek politika eksikliği
Üniversitelerin zayıf kalması(Tehdit)
20 yıllık stratejik bir planın olmaması
İleriye dönük belirsizlik
Kimya, tıp gibi alanlarda derinlik olmaması
Ankara’da yoğunlaşma
Dinamikler sebebiyle yeni jenerasyonun beklentilerine uyumsuzluk
Özel sektörün ilgi duymasını engelleyen faktörler(Tehdit)
Deneyimli kişiler için çalışma koşulları
Fırsatların olmaması
Projenin eğitime adapte edilmemesi

Tehditler
Sürekliliğin sağlanamaması
Beyin göçünün engellenememesi(Yurtiçi-Yurtdışı)
Ters beyin göçünden fayda sağlayamamak
Temel bilimlerdeki öğrenci sayısının azalması
Finansal kaygılar
Araştırma ortamlarının uygunsuzluğu
Çıktıların entegrasyonunun sağlanamaması
Dışarıdan alımların yapılması
İK arzının sektörün talebine göre eksik kalması
Doktora konularının teşvik edilmemesi
Toplumun uzaya uzak kalması
Yazılım alanında İK potansiyelinin yüksek olması
Akademisyenlerin sanayiye uzak olması

Gerek sektörün geçmiş üç senesine dair izlenimler, gerekse de gelecek üç yıla ilişkin
beklentiler ışığında, Türk savunma sanayiinin mevcut durumu güçlü ve zayıf yönleriyle
irdelendiğinde, sektörün ihtiyaç duyduğu ve duyacağı insan kaynağının nicel olarak artması
ihtiyacının yanı sıra nitelik olarak da geliştirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Sektör için
nitelikli insan kaynağına dair mevcut durum değerlendirildiğinde, eğitim sistemi ile sektör
ihtiyaçlarının uyumsuzluğu; savunma sanayiinin yoğun olduğu Ankara bölgesinin İstanbul’a
göre daha az tercih edilmesi ve savunma sektörüne ilginin düşük olması; insan kaynağı
konusunda eğitimden kariyer planlamasına kadar sistematik yaklaşımın eksik olması ve
organizasyonlar

içinde yapının genellikle dikey olmasından dolayı niteliğin doğru

değerlendirilememesi, gibi olumsuzluklar ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, yabancı dil
bilgisi düzeyinin yüksek olması ve ülkemizde öğrenmeye açık genç bir nüfusun bulunmasının
da insan kaynağının niteliğini artırmaya dönük olumlu durumlar oluşturduğu düşünülmüştür.
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2.2. Türk Savunma Sanayiinde Nitelikli İşgücü
Çalıştay sırasında katılımcılar, savunma sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının
önündeki engelleri, makro düzeyde ele almak gerekirse, yeni ve hızlı gelişen ancak ilginin
görece az olduğu bir sektör olması ve Ankara’nın daha az tercih edilmesi; mikro düzeyde ise
şirket içi tecrübeli ve yetkin eğitmen eksikliği, sosyal imkanların yetersizliği ve uzun vadeli
insan kaynağı planlamasının noksanlığı olarak özetlemişlerdir.
İnsan Kaynağının Niteliğini Artırmaya Yönelik Öneriler
Nitelikli insan kaynağını sağlamak üzere ele alınan öneriler arasında, sektör ile üniversiteler
arasındaki işbirliğinin artırılması, yurt dışı işbirliklerinin çeşitlendirilerek Ar-Ge’ye dönük
personel eğitimini desteklemek, işe özel kritik yetkinliklerin belirlenerek uzmanlığın
derinleşmesine yönelik yatay kariyer planlamasına geçilmesi, çalışanların akademik
faaliyetler için teşvik edilerek, üniversitelerle işbirliği içinde sektöre özel akademik
programların tasarlanmasına gidilmesi yer almıştır.
2.3. Nitelikli İşgücüne Erişebilirlik
Nitelikli insan kaynağının erişilebilirliğine ilişkin, mevcut durumda Internet ortamında bulunan
kariyer siteleri, çeşitli sosyal medya platformları (Linkedin), hali hazırda çalışan personelin
referansları gibi yöntemlere başvurulduğu belirtilmiştir. Kullanılan bu yöntemlerin zorluklarına
değinildiğinde ise, savunma sektörünün yapısı nedeniyle fazla tanıtılamadığı ve bu nedenle
potansiyel işgücü tarafından çok iyi tanınmadığı, sektör firmaları içinde liderlik yaklaşımının
çok iyi uygulanamadığı katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Sektör ve işveren tarafındaki
bu zorlukların yanı sıra, genç ve nitelikli işgücünün isteklerinin bilinmemesi ve adayların
yetkinliklerinin farkında olmamaları ile hangi sektörde nasıl ve ne kadar gelişebileceklerinin
ayırdında olmamaları gibi sıkıntılar aktarılmıştır.
Nitelikli İnsan Kaynağına Erişebilirliği Artırmaya Yönelik Öneriler
Aktarılan zorluklar karşısında, çalıştay katılımcıları tarafından getirilen öneriler arasında
üniversiteler, kamu kurumları ve sektör firmalarına görevler düştüğü ortaya çıkmaktadır.
Ancak burada önerilerin sonuç getirebilmesi açısından en önemli koşul, kamu, üniversite ve
özel sektörün eşgüdüm ve işbirliği içinde planlama yaparak çalışmalarıdır. Çalıştayda dile
getirildiği üzere üniversiteler ve özel sektörün işbirliği içinde ortak eğitim programları
hazırlamaları, üniversitedeki akademisyen ve araştırmacıların sanayii deneyimlerinin eylemli
olarak artırılmasına yönelik programların planlanması, daha fazla özel sektör firmasının
“aday mühendis” uygulamasını benimsemesi, yurtdışındaki nitelikli Türk insanının ülkeye
kazandırılması üzere AB fonları ve TUBITAK destekleriyle gerçekleştirilen araştırmaların
artırılması ve bu insan gücünün bu projelere akışının sağlanması, SANTEZ, SAYP gibi
uygulamaların artarak yaygınlaştırılması gibi aksiyonlar, nitelikli insan kaynağına erişimi
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kolaylaştıracaktır. Bunların yanında, yabancı üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yaparak,
kamunun ve üniversitelerimizin katkısıyla sektöre özgü bir Savunma Akademisi (örneğin
Cranfield Defence Academy) kurulması önerisi de dile getirilmiştir. Savunma sektörü ile
firmaların marka değerini artırmak adına, kurumların sosyal medyadaki varlıklarının
güçlendirilmesine yönelik stratejiler oluşturulması ile sektör çalışanlarının marka elçisi olarak
kullanılmalarının Türk Savunma Sektörünün ve bu alandaki insan kaynağı ihtiyacının
bilinirliğine önemli katkı verecektir.
2.4. Nitelikli İşgücünün Sürekliliği
Çalıştay gündemine alınan en son konu, nitelikli insan gücünün kurum ve sektör içinde
sürekliliğinin

sağlanması

olmuştur.

Çalıştay

katılımcıları

ve

konu

uzmanlarının

değerlendirmeleri ile çalışanın kurum içindeki sürekliliğinin sağlanmasının, ancak duygusal
ve zihinsel olarak çalışanın işine ve kurumuna bağlı olmasıyla mümkün olabileceği kanaatine
varıldı. Çalışanın bağlılığının, firma içinde uzun kalması, çalışmalarının verimini ve yapılan
işin kalitesini artıracağı yönündeki ortak kanaatin ardından, savunma sektörü ve firmalar
içinde nitelikli insan gücünün tutundurulması için üst yönetime inancın geliştirilmesi, kurum içi
iletişimin artırılması ve kariyer olanaklarının çalışanların bireysel yetkinlikleri ve kurumun
ihtiyaçları ile paralel olarak planlanmasının gerekliliği ortaya koyulmuştur.
2.5. Çalıştay Katılımcıları
Başta Savunma Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere, çeşitli devlet kurumları, üniversiteler ve
sektörün öncü firmaları katılımıyla gerçekleştirilmiş olan çalıştaya katılımın kurum ve
kuruluşlara göre dağılımı Şekil A’da verilmiştir.
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Şekil 1- Katılımcıların kurum/kuruluşlara göre dağılımı

ÇALIŞTAY KATILIMCI DAĞILIMI
KAMU KURUMLARI
ÜNİVERSİTELER
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
FİRMALAR
KOBİLER
VAKIF/DERNEK/DİĞER
5%

23%

25%
8%
6%
33%
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Tablo -1 Katılım sağlayan kurum, üniversite ve firmalar

KURULUŞ
SINIFI

KAMU
KURUMLARI

ÜNİVERSİTELE
R

TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME
BÖLGELERİ

FİRMALAR

KOBİLER

VAKIF/DERNEK/
DİĞER
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KURULUŞ
SAYISI

KATILIMCI
SAYISI

KATILIMCI
YÜZDESİ

10

35

%23.03

7

12

%7.9

5

9

%5.9

13

50

%32.9

SDT, BİTES, Hexagon
Studio, Meteksan, Milsoft,
Yüksel Kompozit, Esensi,
LST, Labris, Smart
Teknoloji, Savronik, İPA,
Kale Havacılık, Sekiza,
Symbıontronic
Technologies, Altay
Kolektif, Magis
Technology, Esensi, SK
Teknoloji, Akana, Simsoft,
Mesvak, Smart Teknoloji

23

38

%25

SaSaD, TTGV, TSKGV,
MSI Dergisi

4

8

%5.26

KURULUŞ ADI
Milli Savunma Bakanlığı,
Savunma Sanayii
Müsteşarlığı, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı,
TÜBİTAK (MAM, UZAY,
BİLGEM ve UIDB), Makina
ve Kimya Endüstrisi
Kurumu
ODTÜ, Bilkent Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
TOBB Etü, Bursa Teknik
Üniversitesi, Kirikkale
Üniversitesi
ODTU Teknokent Yönetim
A.Ş., Ankara Üniversitesi
TTO, Bilkent Cyberpark,
Hacettepe Teknokent,
Eskişehir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
TAI, Selex-Es, OTOKAR,
FNSS, Roketsan, TEİ,
Aselsan, Havelsan
(Teknoloji Radar, Ehsim),
STM, Alp Havacılık,
NETAŞ
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3. ÇALIŞTAY ANKETİ
Çalıştay kapsamında tematik tartışmalar sırasında, sektördeki personelin yeterliliği,
erişebilirlik ve kurumlar içinde sürekliliğine ilişkin sorular yönlendirilerek, sektör temsilcilerinin
anlık görüşleri alınmıştır.
Türk Savunma Sanayiindeki yüksek nitelikli insan gücü ihtiyacının en çok mühendislik
alanında ortaya çıktığı, ancak diğer yandan da yöneticilik vasıflarına sahip personelin de
çoğu zaman yetersiz kaldığı geri bildirimi alınmıştır.

Şekil 2 - Nitelikli Personel İhtiyacı
Mezuniyet sonrası sektörde işbaşı yapan insan gücünün, savunma sanayiinin ihtiyaç
duyduğu teknik altyapıya büyük oranda sahip olmadığı ortaya konulmuş olup, yapılan
tartışmalar neticesinde işgücünün hazırlığının büyük ölçüde iş başında gerçekleştiği, bunun
da işveren tarafında ve bilhassa KOBİler tarafında sıkıntılar doğurduğu belirtilmiştir.
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Şekil 3 - Yeni Mezun Personelin Teknik Altyapısı
Teknik altyapının yanı sıra, işe başlayan genç ve deneyimsiz personelin, beşeri
yetkinliklerinin de büyük oranda eksik kaldığı, çalıştay katılımcıları tarafından irdelenmiştir.

Şekil 4 - Yeni Mezun Personelin Beşeri Yetkinliği
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İstihdam etmek üzere, savunma sanayii firmalarının nitelikli işgücüne erişmede en çok
internet tabanlı iş arama sitelerini kullandıkları, bununla birlikte kurum içi ve dışından gelen
referanslar yoluyla da nitelikli insan kaynağına yaklaşmaya çalıştıkları belirtilmiştir.

Şekil
Nitelikli Personele Erişebilirlik

5 -

Kurum içi insan kaynağının sürekliliği üzerine yapılan tartışmalarda belirleyici olması adına
yöneltilen soruya verilen yanıtlarda, nitelikli insan kaynağının tutundurulmasında en büyük
sıkıntının, personelin ücret ve sosyal haklar konusundaki tatminsizliği ve kurum içi kariyer
planlaması ile gelişim olanaklarının kısıtlılığı hususlarının baş rolde olduğu dikkate çekmiştir.
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Şekil 6 - Nitelikli Personelin Sürekliliği I
Yine kurum içinden kaybedilen nitelikli işgücünün, çoğu kez yurt içinde ve sektör içinde
kaldığı ortaya çıkmıştır. Bir önceki soruya verilen yanıtla birleştirildiğinde, bu durumun
kuvvetle muhtemel olarak, personelin kurumla bağlılık kuramaması, aidiyet hissi veya
memnuniyetsizliği nedeniyle kurumdan ayrıldığı düşünülebilir.

Şekil 7 - Nitelikli Personelin Sürekliliği II
Çalıştaya katılan savunma sanayii firma ve kurumlarının büyük bir kısmında sistematik olarak
insan kaynağına ilişkin yetkinlik envanterinin tutulduğu, ancak envanterin varlığına karşın
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personelin yetkinlik gelişiminin çoğu kez izlenmediği görülmüştür. Firmaların
azımsanmayacak bir bölümünde ise yetkinlik envanterinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şekil 8 - Sektör Firmalarının İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalıştay sırasında yöneltilen sorulardan bir diğerinde de, sektör kurumlarının uzun vadeli ve
organizasyonun bütününe nüfuz eden bir insan kaynakları planlamasının bulunmadığı ortaya
konmuştur.

Şekil 8 - Sektör Firmalarının İnsan Kaynakları Planlaması
4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Sektör temsilcileri ve ilgili kurumların katılımcıları ile gerçekleştirilen çalıştayda, ülkemiz
savunma sanayiinde, önümüzdeki üç yıl için, bilhassa Avrupa’da savunma sektöründe
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gerçekleşen daralma nedeniyle ihracat potansiyelindeki artışla birlikte büyüme beklentisi ön
plana çıkarken, diğer yandan iç pazarda daralma beklentisi ortaya konmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerinin yerli ve özgün ürünlerle karşılanması stratejik
hedefi ve Türk Savunma Sanayiinin yine özgün ve yerli olarak geliştirilen, yüksek katma
değerli çözümlerin ihracatı yoluyla ulaşılabilecek 2023 sektörel ihracat hedefine ulaşmanın
olmazsa olmaz gereklerinden biri nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve geliştirilmesi
olarak ortaya çıkmaktadır. Özgün ve milli ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge projelerinin ve
fonlarının arttırılması öngörüsü yetkin ve üstün nitelikli kadrolara olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Çalıştay sonunda yapılan değerlendirmede, bahse konu ihtiyaca yönelik, kamu, özel sektör
ve üniversitelerin işbirliği ve eşgüdüm içinde programlar, projeler, eğitim programları ve ArGe fonlarının planlamasının gerekliliği ortaya konmuştur. Yine çalıştay sonunda, nitelikli
insan kaynağının sektör içinde tutundurulmasının ve savunma sektörünün özendirilmesinin
önemine vurgu yapılarak, insan kaynağına erişim için üniversite ve diğer eğitim ve araştırma
kurumları ile işbirliği ile tersine beyin göçünü özendirecek programların önemi ve gereği
ortaya konmuştur.
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EK A. AYRINTILI ÇALIŞTAY PROGRAMI

SAVUNMA, HAVACILIK ve UZAY ALANINDA YÜKSEK NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI
NASIL ARTTIRIRIZ? - 16 Aralık 2015
09:00-09:30 Kayıt
AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:00-10:10 Dr.Ata ŞENLİKCİ, SSM, ArGe ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı
10:10-10:15 Muharrem DÖRTKAŞLI, SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz DEMİRCİ, SSM, ArGe ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı, Teknoloji
10:15-10:25
Yönetimi Grup Müdürü
10:25-10:35 Dr. Eyüp Serdar GÖKPINAR, SaSaD Argetek Kurul Başkanı
Burcu USLU, ODTU Teknokent Yönetim A.Ş., Savunma Sanayii Programları
10:35-10:45
Program Yöneticisi
DAVETLİ KONUŞMACI
10:45-11:30

Dr.Roger L.Darby, Senior Lecturer, Centre for Management & Leadership,
Cranfield Defence and Security

11:30-11:45 Kahve Molası
TEMATİK GRUP 1
11:45-13:15

“Insan Kaynağının Niteliği”
(15 dakikalık tematik konuşmanın moderator eşliğinde etkileşimli tartışması)

13:15 –
14:15

Öğle Yemeği
TEMATİK GRUP 2

14:15 –
15:45

“Nitelikli İnsan Kaynağına Erişebilirlik”
(15 dakikalık tematik konuşmanın moderator eşliğinde etkileşimli tartışması)

15:45 –
16:00

Kahve Molası
TEMATİK GRUP 3

16:00 –
17:30

“Nitelikli İnsan Kaynağının Sürekliliği”
(15 dakikalık tematik konuşmanın moderator eşliğinde etkileşimli tartışması)

17:30 –
17:45
17:45 –
18:00
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Çalıştaya İlişkin Değerlendirme, Moderatör
SSM/SaSaD Kapanış Konuşması
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EK B. AÇILIŞ KONUŞMALARI
a. Dr. Ata ŞENLİKCİ - Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ArGe ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanı
“Ata Şenlikci, 1963 yılında dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İstanbul Üniversitesi’nden de Makina Mühendisliği yüksek
lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Çalışma hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde

akademisyen olarak başlayan Şenlikci, 20 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi’nde bölüm
başkanlığı dahil bir çok görevde bulunmuştur. Kendisi halen, SSM ArGe ve Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ArGe ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikci,
Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada giderek artan etkisi ve ağırlığı ülkemizin teknolojik
ihtiyaçlarının milli sanayiimiz eliyle karşılanması yönündeki beklentileri arttırdığını belirterek,
gerek ulusal, savunma ve güvenlik gereklerimizin karşılanmasında, gerekse uluslararası
sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha
önemli bir konuma gelmiş olduğunu söyleyerek konuşmasına başlamıştır.
Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girme
hedefimizde savunma ve havacılık sektörünün önemli bir yer tutmakta olduğunu belirten
Şenlikci, önümüzdeki 5 yıllık dönemde “ülkemizin dünyada savunma sanayii en gelişmiş ilk
10 ülke arasına girmesi” nin hedeflendiğini söyleyerek, bu çerçevede “tüm kara ve deniz
araçları ile insansız hava araçlarının ülkemizde üretimi” nin sağlanacağının müjdesini verip,
ardından konuşmasına şu şekilde devam etmiştir;
“Bu hedefler doğrultusunda savunma ve havacılık sektörü uluslararası standartlara ulaşmak
zorunda olup, sektörde yer alan şirketlerimiz de bu bilincin farkında olarak, uluslararası
rekabetçiliği de getiren bu yolda kendilerini geliştirmektedirler. Diğer taraftan Ülkemiz
savunma ve havacılık alanında güçlü bir insan kaynağına sahiptir. Bütün Türkiye’de en fazla
Ar-Ge mühendisi istihdam eden sektör savunma sanayii ve en iyi üniversitelerimizin en
başarılı mühendis mezunlarını savunma sanayii istihdam ediyor. Ülkenin mühendisleri ve
teknisyenleri uluslararası standartları sağlamış durumdadır.
Bununla birlikte savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren ana yüklenici, yan sanayi ve
KOBİ’lerin gelecekteki bu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda uzman insan
gücünün yetiştirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. Müsteşarlığımızın 2012-2016 yılı
Stratejik Planımızda belirlenen stratejik hedefleri göz önüne alındığında, bu hedeflere
ulaşmak için sektörün kalifiye işgücü ihtiyacının artarak devam edeceğinin farkındayız.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak, teknik meslek lisesi seviyesinden başlamak üzere,
teknik meslek yüksekokulları ve mühendislik fakülteleriyle, sektörün eğitim ilişkilerinin
yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması Müsteşarlığımız İnsan Kaynakları sektörel
Strateji Esaslarından biri olarak belirlenmiştir”.
Dr. Ata Şenlikci, söz konusu çalıştayın çok faydalı geçeceğine duyduğu inancı belirterek de
konuşmasını sonlandırmıştır.
b. Muharrem DÖRTKAŞLI – SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı
SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Dörtkaşlı konuşmasına, her ne kadar Türkiye’de
işsizlik oranı yüksek olmasına ramen, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların
yetişmiş (kalifiye ve yetkin) insan kaynağı bulmakta zorlandıklarını ifade ederek başlamıştır.
Bunun sebebi olarak da beyin göçünü göstermiş ve mevcut insan kaynağının yurt dışını
tercih ettiğini eklemiştir. Ayrıca; sektördeki firmalar tarafından çalışanlarına kendilerini
yetiştirmeleri için yeterli düzeyde firma içi eğitim verilmemesi ve yurtdışı eğitim olanakları
sunulmaması, kalifiye çalışanların piyasada hak ettiği ücreti alamaması ve buna karşın
eleman sıkıntısı çeken firmalar tarafından talep görememeleri savlarını da belirterek
düşüncesini desteklemiştir. Dörtkaşlı, işverenlerin çalışan seçmesinin arabanın arızalı
parçasını değiştirmek gibi olamayacağının, parça seçmede isterlerin çok net ve değişmez
olarak tanımlanmasına ramen, eleman seçiminde çalışandan beklentilerin bu kadar net
tanımlanamayacağını ifade etmiştir. Dörtkaşlı’ya göre farklı yetkinlikler sahibi çalışanların
başarılı

olabilecekleri

şekilde

istihdam

edildikleri

işlerin

organize

edilebileceğini

düşünmektedir. Bu duruma örnek olarak; 1990’lı yıllarda Silikon Vadisi’nde istihdam edilen IT
personelinin sadece %10’unun IT kökenli olduğunu, yani IT ilişkili bir eğitime sahip olduğunu
belirtmektedir. Bir diğer deyişle, kendisi PhD dereceli çalışanın iş isterlerini karşılamada daha
yetkin olacağı ve oryantasyon süresinin daha kısa olacağı bir gerçek olsa da, doğru eğitim ve
yeterli süre tanıyarak farklı disiplinlerden kişilerin de çalışma hayatında oldukça başarılı
olabilecekleri çalışma hayatında gözlenmiştir demektedir.
Avrupa, özellikle Almanya ve İskandinav ülkelerine dikkat çeken Dörtkaşlı, söz konusu
ülkelerde işsizlik oranının bir hayli düşük olduğunu, ayrıca firmaların firma içi eğitime çok
önem verdiklerini, çalışanların kalifikasyon ve yetkinliklerini arttırma amaçlı yaz okullarının ve
özel kursların desteklendiğini, bu eğitim fırsatlarının finansmanlarının yerel yönetimler,
firmalar ve eğitim katılımcıları tarafından sağlandığını belirterek, aşağıdaki hususlardan
bahsedip konuşmasını bitirmiştir;
“Savunma ve Havacılık sanayiinde ileri teknoloji konularının genel sanayiye göre daha yoğun
kullanıldığı ve sonuç olarak İK’da daha üst kalifikasyon ve yetkinlik beklendiği de bir
gerçektir. Bu nedenle sektörümüzün aradığı, yararlanabileceği insan kaynağını oluşturmada
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sektör oyuncularımızın işi genel sanayi oyuncularına göre daha zor görünüyor. Bugün icra
edeceğimiz çalıştayın bu zorluklara çözüm önerileri oluşturacağı ve önümüze bir yol haritası
koyacağını bekliyoruz.
Maalesef sektörümüzde hangi disiplinlerde ne miktarda iş gören açığı olduğu yönünde
konsolide bir istatistik bulunmamaktadır ve resim çok net değildir. Çalıştay süresince
katılımcıların aktif olarak yetkin kalifiye insan kaynağı edinmede karşılaştıkları zorluklar, açık
iş gören disiplinleri ve çözüm önerileri açık yüreklilikle tartışılacaktır. Katkılarınızı bekliyoruz.”
c. Deniz DEMİRCİ – Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ArGe ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı, Teknoloji Yönetimi Grup Müdürü
“Deniz Demirci, 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’nden İşletme
alanında yüksek lisans, ABD’de Carnegie Mellon University’den Mühendislik, Teknoloji ve
İnovasyon yönetimi alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. 1999 yılında çalışmaya
başladığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda çok sayıda ArGe Projesi’nin yanı sıra ulusal
seviyede ve kurum içinde çok sayıda strateji dokümanı ve kalkınma planı benzeri hazırlık
çalışmalarında görev almıştır. Kendisi halen, SSM ArGe ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı’nda Teknoloji Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapmaktadır.”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ArGe ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı, Teknoloji
Yönetimi Grup Müdürü Sn. Deniz Demirci konuşmasına müsteşarlığın görevlerini kısaca
özetleyerek başlayıp, ardından Türk Savunma Sanayii’nin son yıllardaki gelişimiyle devam
etmiştir. Müsteşarlığın 2012-2016 Stratejik Planı doğrultusunda hareket ederek, hedefin
Türkiye’yi her zaman savunma ve güvenlik alanlarında üstün kılmak olduğunun altını çizen
Demirci, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sektörde teknolojik üstünlük amacı doğrultusunda
esas hedefin TSK’yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma ve güvenlik
teknolojilerinde yetkinlik kazanmak olduğunun altını çizmiştir.
Grup Müdürlüğü’nü yaptığı Teknoloji Yönetimi grubunun 2011-2016 Yönetim Stratejisi’nde de
savunma sanayiinde sürdürülebilir ve rekabetçi teknolojik yetkinliğin sağlanmasının esas
olduğundan bahsettikten sonra, teknoloji yönetim esaslarını aşağıdaki 3 alt grupta
özetlemiştir;
1. TSK İhtiyaçlarına Uyum ve Yurtdışı Bağımlılığın Giderilmesi
2. İleriye Dönük Teknoloji Altyapısının Oluşturulması
3. Sanayi, Üniversite, Araştırma Enstitüleri ve Kobi’ler Arasında İşbirliği
Yakın gelecekte savunma sanayii alanında tasarım projelerinde geri dönüşü olmayan bir yola
girildiğini söyleyen Demirci, 2014-2023 hedefleri arasında sektörde sürdürülebilirliğin
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artmasıyla birlikte sektör hacminin 4 kat ve toplam ihracat rakamının ise 6 kat büyüyeceğinin
sinyallerini vermiştir.
Ayrıca sektördeki sürdürülebilirliğin artmasının hem bir sonucu hem de gereksinimi olarak
savunma, havacılık ve uzay alanlarında yüksek nitelikli insan kaynağının arttırılmasının
gerekliliğinden bahsederek konuşmasını sonlandırmıştır.
d. Dr. Eyüp Serdar GÖKPINAR – SaSaD Argetek Kurul Başkanı
“Dr. E. Serdar GÖKPINAR, Makina Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, İşletme Yüksek
Lisans, Teknoloji Yönetimi Doktora derecesi sahibidir. 1996-2011 arasında TÜBİTAK’a bağlı
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) araştırmacı, proje
yürütücüsü ve grup koordinatörü görevlerini yürütmüştür. 2012 yılından bu yana Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de (TUSAŞ) Teknoloji Yönetimi Müdürü olarak görev
yapmaktadır. 2008 yılından bu yana SaSaD ArGe ve Teknoloji Danışma Kurulu Başkanlığı
görevini de yürütmektedir.”
SaSaD Argetek Kurul Başkanı E.Serdar Gökpınar, konuşmasına SaSaD’ın ArGe ve
Teknoloji Kurulu’nun kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetler ve kısaca kurulun
yapısından bahsederek başlamıştır. ArGe yapabilmek için altyapı, bilgi, mali olanaklar,
vizyon, strateji, yönetişim ve en önemlisi de yüksek nitelikli insan gerekliliklerinden
bahsederek, nitelikli insan tanımını; teknik bilgi ve deneyim sahibi, akıl yürütme ve sorgulama
yetileri olan, risk alabilen, yaratıcı, motivasyonu yüksek ve takım çalışmasına yatkın kişi
olarak yapmıştır.
1800’lere kadar kas gücünün çok önemli bir faktör olduğundan bahseden Gökpınar, 2000’li
yıllarla birlikte iş yaşantısında kas gücünün yerini şirketlerin aldığını ve günümüzde özellikle
birey kalitesine çok önem verildiğini belirtmiştir. Geleceği şekillendirirken bilim, teknoloji,
ArGe ve inovasyon alanlarında yüksek nitelikli insan kaynağından yararlanılması gerektiğinin
altını çizerken, yapılan işin kalitesini arttırmak ve eldeki mevcut insan kaynağının
sürdürülebilirliğini sağlamak için aynı zamanda mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi
gerektiğini de belirtmiştir.
Gelecekte yapay zekanın normal insan zekasının yerini alacağını söyleyen Eyüpoğlu, önce
kas gücünün yerini makinelerin aldığını daha sonrasında ise beyin gücünün makinelerin
yerini alacağını ve böylelikle yüksek nitelikli insan kaynağı konusunun ülkemizde de
hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırmıştır.
e. Burcu USLU – ODTU Teknokent Yönetim A.Ş., Savunma Programları Yöneticisi
“İzmir doğumlu olan Burcu Uslu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümü’nden lisans ve Bilkent Üniversitesi’ nden MBA dereceleri sahibidir. Henkel KgaA’da
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satış finansal kontrolörü, Cognis’de stratejik iş birimi kontrolörü ve Bilkent Üniversitesi
mühendislik fakültesinde akademik koordinatör olarak görev yaptıktan sonra, ODTÜ
Teknokent Yönetim A.Ş. bünyesindeki savunma programlarının yöneticisi olarak başladığı
görevine halen Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) yönetim kurulu üyesi ve
genel sekreteri olarak devam etmektedir.”
Konuşmasına çalıştayın akışı ile ilgili bilgi vererek başlayan ODTU Teknokent Yönetim A.Ş.,
Savunma Programları Yöneticisi Burcu Uslu, SaSaD ARGETEK tarafından sektörün
gereksinim duyduğu insan kaynağı ve insan kaynağının niteliği üzerine, konuyla ilgili tüm
paydaşlarca kafa yorulması fikrinin ortaya atıldığını ve bunu müteakip sektör oyuncularına
insan kaynağına yönelik önceliklendirmelerini araştıran küçük bir anket çalışması
yapıldığından bahsetti. Söz konusu anketin sonuçları incelendiğinde, insan kaynağının
niteliğine, bu kaynağa erişim ve nitelikli insan kaynağının sektör ve kurum içinde sürekliliği
başlıklarının öne çıktığını ve çalıştayın bu çerçevede ilerleyeceğini belirtti.
Açılış konuşmaları ve keynote konuşmacının ardından çalıştay katılımcılarıyla birlikte,
moderatörün yönlendirmeleri ve tematik konuşmacıların katkılarıyla, anket çalışması sonucu
ortaya çıkmış olan nitelik, erişilebilirlik ve insan kaynağının sürekliliği konularında beyin
fırtınası gerçekleştirileceğini söyledi. Ara ara katılımcıların görüş ve önerilerini almak adına
clicker yönteminden de yararlanılacağını belirten Uslu, çalıştay sonrasında yürütme
kurulunun genel bir değerlendirme yaparak tüm çalıştay çıktılarının bir rapor haline getirilip
ilgili tüm kurul ve kuruluşlar ile paylaşılacağını söyleyerek konuşmasını sonlandırmıştır.
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EK D. ÇALIŞTAY KADROSU

a.

Çalıştay Koordinatörlüğü

Deniz DEMİRCİ, SSM (Teknoloji Yönetim Grup Müdürü)
Hüseyin BAYSAK, SaSaD (Genel Sekreter)
Dr.E.Serdar GÖKPINAR, TUSAŞ (SaSaD ARGETEK Başkanı)
Mustafa İ.KIZILTAŞ, ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş. (SaSaD ARGETEK Üyesi)

b.

Çalıştay Yürütme Kurulu

Atanur ÖZBİLEN, SSM
Gazi Çağrı YILDIRIM, SSM
Onur TAMER, SSM
Nihat TÜFEKÇİ, ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
Tolga ÖZBOLAT, ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
Burcu USLU, ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
Ayşegül Gizem ERBUĞA ÖZTÜRK, ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
Burcu ASAN, ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.

c.

Çalıştay Sekreterliği

Tülay ERDAL, SaSaD
Nazire ÖZBEK, SaSaD
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EK E. ÇALIŞTAY RAPORU DAĞITIM PLANI
1.

GENELKURMAY HAREKAT BAŞKANLIĞI’NA

2.

GENELKURMAY LOJİSTİK BAŞKANLIĞI’NA

3.

GENELKURMAY GENEL PLAN VE PRENSİPLER BAŞKANLIĞI’NA

4.

GENELKURMAY

MUHABERE

ELEKTRONİK

VE

BİLGİ

SİSTEMLERİ

BAŞKALIĞI’NA
5.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA

6.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA

7.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA

8.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NA

9.

HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI’NA

10.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NA

11.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NA

12.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

13.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NA (Strateji Geliştirme
Başkanlığı)

14.

BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

15.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME
İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA (Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)

16.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU’NA (Bilim, Teknoloji
ve Yenilik Politikaları)

17.

TÜRKİYE

BİLİMSEL

VE

TEKNOLOJİK

ARAŞTIRMA

KURUMU

MARMARA

ARAŞTIRMA MERKEZİ’NE
18.

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU’NA

19.

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE

20.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NE

21.

ASELSAN A.Ş.’YE

22.

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.’YE

23.

HAVELSAN A.Ş.’YE

24.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.’YE

25.

ROKETSAN A.Ş.’YE

26.

TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.’YE

27.

TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.’YE

28.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NE

29.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’NE

30.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ’NE
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