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Genel Sekreterin Masasından;
Ankara’mıza güneşli günlerin gelişi kırkikindi
yağmurlarının uzun sürmesi ile bayağı gecikti.
Temmuz ayına ulaştık ve tatil hazırlıklarının
yapılma zamanı da geldi. Bu bültenimizi tatil
öncesi veya tatilde okumanız için sizlerle
paylaşmak istedik.
2018 yılının ilk yarısına şöyle bir göz atalım
isterseniz. Sanırım ilk yarı herkes için
yoğun geçti. Bir taraftan Cumhurbaşkanı ve
Genel Seçimler, ülke gündemini dolayısıyla
bizlerin gündemini işgal etti. Diğer taraftan
sanayicilerimiz önceki yılın muhasebesini
yapıp, getiri götürü hesaplarını ve gelecek
planlamalarını irdelediler, Genel Kurullarını
icra ettiler. Yönetim değişiklikleri yaşandı.
• Aselsan Genel Müdürlüğüne ve Yönetim
Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Sayın Haluk
Görgün,
• TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof.
Dr. Sayın Oğuz Borat,
• Roketsan Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof.
Dr. Sayın Faruk Yiğit,

Siber Güvenlik Kümelenmesi Tanıtım Toplantısı
Ankara’da Gerçekleşti

SaSaD
Turan Güneş Bulvarı 100 / 18 Akçam Plaza 06550
Çankaya / ANKARA
0312 426 22 55
sasad@sasad.org.tr | www.sasad.org.tr
SaSaD tarafından 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

• Havelsan Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof.
Dr. Sayın Hacı Ali Mantar
atandılar.
• M.K.E.K Genel Müdürü ve SaSaD Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Taşkın bu
görevlerinden ayrıldılar.
Derneğimizin Yirmi Dokuzuncu Genel Kurulu
ve Sektörel Buluşma Toplantısı icra edildi.

Dernek organlarınca seçim yapıldı ve yeni
yüzler dernek yönetimine geldi. Sektörel
buluşma toplantısı sanayicilerimizin büyük
ilgisini çekti. Bu konuda geniş bilgi ileriki
sayfalarımızda yer almaktadır.
TOBB Savunma Sanayii Meclis Toplantısı ve
Dokuzuncu SAVTEK Kongresi geniş katılımla
icra edildi. Bu etkinliklerle ilgili detaylı bilgileri
ileriki sayfalarımızda bulabileceksiniz.
SSM tarafından EYDEP Lansmanı yapılarak
çalışmalara resmî olarak başlanıldı. Toplantıya
katılan Sayın Başbakanımızın ayrılan bütçenin
arttırılması yönündeki talimatı sanayicilerimiz
tarafından memnuniyetle karşılandı.
Siber Kümelenme Lansman Toplantısı
da SSM tarafından icra edildi. Gelecekte
üyelerimizin yoğun çalışmalar yapacağı bu
alanda kümeleşme çalışmalarına hız verilmesi
sevindirici olarak değerlendirildi.
Stratejik Ürün Teşvik Protokolü kapsamında
çalışmalara başlanıldı. Başvuru yapan
sanayicilerimizin proje önerileri
değerlendirilerek sonuçlandırıldı.
Biraz dinlenme zamanı sanırım herkes için
geldi. Eylüle kadar dernek olarak düşük
profilde bir dönem geçireceğiz.
Tüm üyelerimizin güzel, verimli bir yaz dönemi
geçirmelerini diliyorum.
Ekim ayında yayınlanacak üçüncü sayımızda
görüşmek üzere hoşça kalınız.
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2017 Yılı Savunma Sanayii Performans Raporu- TOBB Savunma
Sanayi Sektör Meclisi Toplantısı’nda Açıklandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Savunma Sanayii Sektör Meclisi Toplantısı,
Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan’ın
başkanlığında, 17 Mayıs’ta, TOBB İkiz Binaları
Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda,
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail
Demir’in ve Türk Savunma ve Havacılık
Sanayii firmalarının üst düzey temsilcilerinin
katılımları ile gerçekleştirildi.
Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan’ın açılış
konuşması ve Savunma Sanayii Sektör
Meclisinin 3 aylık çalışmaları hakkında bilgi
sunmasının ardından, Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) Genel
Sekreteri Hüseyin Baysak, 2017 Yılı Sektör
Performans Raporunu katılımcılara sunarak,
veriler konusunda değerlendirmelerde
bulundu.
TOBB Savunma Sanayii Sektör Meclis
Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, aralık ayındaki
toplantıdan sonraki üç aylık periyotta
yaptıkları çalışmalar hakkında sektöre bilgiler
aktardı.
Küçükseyhan, sınır dışında yapılan askerî
operasyonun, savunma sanayiinin ve
Türkiye’nin yurt dışındaki prestijini çok
arttırdığını söyleyerek sektör üyelerine şöyle
seslendi; “Bu operasyonlarda kahraman
askerimizin başarısının yanı sıra savunma
sanayiimizin katkıları da yadsınamaz. Zırhlı
muharebe araçları, taarruz helikopterleri,
insansız hava araçları, topçu sistemleriyle;
özgün füze, roket, akıllı mühimmatlarımızla
çok başarılı bir sınav verdik. Sanayicilerimiz,
gerektiğinde üç vardiya çalışarak, Silahlı
Kuvvetlerimize çok büyük destek verdiler.”
diye konuştu.

Bu operasyonlar sonrasında geri beslemenin
sanayiciler tarafından ivedilikle alınması
gerektiğinin altını çizen Küçükseyhan;
“Sanayicilerimize bir görev düşüyor.
Operasyon bölgesine gönderdiğiniz tüm
ürünlerinizin sahadaki performansını
öğrenmek için gerekli yerlere ziyaretler
gerçekleştirerek, gerekli geri beslemeleri almak
zorundasınız. Bu konuda Müsteşarlığımızın da
desteğini alabilir ve ulaşamadığınız yerlere
onların yönlendirmesiyle ulaşmalısınız. Bu
teknolojilerin, ürünlerin kullanıldığı her
birimden geri dönüşleri alarak teknolojik
eksiklikleri, zayıflıkları ve üstünlükleri de açıkça
ortaya koymamız ve bunların çıktısı olarak da
gerekli raporları oluşturarak, Savunma Sanayii
Müsteşarlığına sunmanız gerekiyor.” dedi.
Küçükseyhan, konuşmasının ardından SaSaD
tarafından hazırlanan ve tüm üyelerine
dağıtılarak 86 firma tarafından verilen cevaplar
neticesinde oluşturulan 2017 Yılı Performans
Raporunun sunumunu yapmak üzere SaSaD
Genel Sekreteri Hüseyin Baysak’ı sahneye
davet etti.

2017 Yılı Toplam Ciro – 6,693
Milyon Dolar Olarak Gerçekleşti
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak 2017
yılında sektör performans verilerinde ciro,
ihracat ve istihdamda önemli gelişmelerin
olduğunu belirterek, meclis üyelerine şunları
aktardı; “86 üye firmamızdan topladığımız
veriler ışığında, katılımcı profiline göre,
bu raporun sektör performansının %90 ve
üzerini yansıttığını belirtmek isterim. Askerî
fabrikalar ve tersanelerden bu yıl da maalesef
gerekli verileri alamadık. Ancak önümüzdeki
yıllarda yetkililerle yaptığımız görüşmeler

neticesinde bu rakamları alabileceğimizi
değerlendiriyoruz. Rakamlarda bir değişiklik
olmaması için bu kuruluşlarımızdan geçmiş
yıllarda alınmış olan verileri (650 milyon
dolar) buraya olduğu gibi ekledik. Sivil
Havacılık konusunda Türk Hava Yolları Teknik
ve hava yollarına servis sağlayıcılardan da
gerekli rakamları alamadık. Bu rakamları da
performans raporuna ekleyebilirsek, yıllık
satış tutarında 9-10 milyar dolar seviyelerine
ulaşabileceğimizi değerlendiriyoruz.” dedi.
Türk Savunma Sanayiinin 2017 yılında 6,693
milyar dolar ciro elde ettiğinin altını çizen
Baysak; “2017 yılında 6,693 milyar dolarlık bir
ciro elde edildi. Bu rakama, askerî fabrikaların
ve tersanelerin önceki yıllardaki (erken 2010’lu
yıllar) geliri (650 milyon dolar) de ekleyerek
ulaştık. Türk Savunma Sanayii rakamlarını
toplam yurt içi satış ve toplam yurt dışı satış
gelirleri olarak iki kategoride inceliyoruz.
Yurt dışı satış gelirlerini analiz ettiğimizde
2017 yılında 1,824 milyar dolarlık bir satış
gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye İhracatçılar
Birliğinin (TİM) yayınladığı 2017 Yılı Performans
Raporunda yer alan 1,739 milyar dolarlık
ihracat tutarına ilaveten bizim raporumuzda
yurt dışı döviz kazandırıcı hizmet gelirleri
olarak, sektör üyelerimizden toplanan veriler
ışığında, 84 milyon dolarlık bir satış geliri elde
edildiği anlaşılıyor. Bu rakamı da toplam satış
gelirlerine eklediğimizde 2017 yılında 1,824
milyar dolarlık yurt dışı toplam satış gelirleri
rakamını yakaladığımızı görüyoruz. 2017
yılında sektör oyuncularının almış olduğu
siparişlerin tutarı 8,055 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, ithalat kalemlerine ödenen
tutar ise 1,544 milyar dolar, ürün ve teknoloji
geliştirmeye harcanan kaynak ise 1,237 milyar
dolar ve 2017 yılında istihdam edilen personel

* Savunma Sanayii Müsteşarlığının adı, 10 Temmuz 2018 tarihinde, Resmî Gazete’nin 30474’üncü sayısında
yayınlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
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sayısı ise 44.740 kişi olarak gerçekleşti.” dedi.

Toplam Ciroda En Büyük Payı
Kara Platformları ve Sistemleri
Aldı
2017 yılını önceki yıllarla kıyasladıkların
da inişli-çıkışlı bir yılı geride bıraktıklarına
değinen Baysak; “Toplam ciroda %12’lik bir
artış sağlanırken, yurt dışı satış gelirlerinde
yüzde 7’lik bir düşüş yaşandı. Yurt dışı ihracat
rakamlarında bir önceki yıla göre %3,7’lik
bir artış olmasına rağmen, döviz kazandırıcı
hizmetlerde yaşanan keskin düşüş nedeniyle
2017 yılı toplam yurt dışı satış gelirlerinde
2016 yılının gerisinde kaldık.
2016 yılında 11 milyar dolarlık yeni sipariş
alınırken, 2017 yılında alınan yeni siparişler
%32’lik bir düşüşle 8,055 milyar dolara geriledi.
İthalat ise toplam cirodaki artış ile paralel
olarak bir artış gösterdi. 2017 yılında
ithalatımız %20’lik artışla 1,544 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Ürün/Teknoloji Geliştirme de ise %2’lik bir
düşüş gerçekleşti.” dedi.
Toplam cironun alt kırılımlarına da değinen
Baysak; Kara Sistemleri satışının 2,4 milyar
dolar, askerî havacılık satışlarının 1,132 milyar
dolar, silah-mühimmat füze sistem satışlarının
828 milyon dolar, sivil havacılık satışlarının
660 milyon dolar, deniz distemleri satışlarının
569 milyon dolar, MRO (askerî) satışlarının
171 milyon dolar, lojistik destek satışlarının
134 milyon dolar, Bilişim satışlarının 47
milyon dolar, güvenlik satışlarının 31 milyon
dolar, KBRN satışlarının 19 milyon dolar,
uzay sistemleri satışlarının 6 milyon dolar ve
diğer satışların ise 650 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini söyledi.
Askerî tersane ve fabrikaların satışlarını dâhil
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etmediğimizde; yurt içi satışların, toplam
cironun %70’ini oluşturduğunu ifade eden
Baysak; “Sadece sanayicilerin yurt içinde
oluşturduğu cirolarını analiz ettiğimizde;
4,222 milyar dolarlık satışın 3,427 milyar
dolarlık kısmı son müşteriye, 795 milyon
dolarlık kısmı ise sanayiciye yapılan satışlardan
oluşuyor. Yurt dışı satış gelirlerinin toplam
cirodaki payı ise %30 olarak gerçekleşti. Bu
satışların 1,137 milyar dolarlık kısmı sanayiciye,
684 milyon dolarlık kısmı ise son müşteriye
yapılan satışlardan oluşuyor. Toplam yurt
dışı satış gelirimiz 1,739 milyar doları ihracat
ve 84 milyon doları da döviz kazandırıcı
hizmet olmak üzere 1,824 milyar dolar olarak
gerçekleşti. 2017 yılında Amerika’ya yapılan
satış %8,5 artışla 635 milyon dolar olurken
(2016 yılı 585 milyon dolar), Avrupa’ya yapılan
satış %3,3 artışla 464 milyon dolar oldu. Orta
Doğu, Asya, Afrika, Güney Amerika ve diğer
ülkelere yapılan satışlar ise 2017 yılında bir
önceki yıla göre (2016 yılı toplam satış 919
milyon dolar) %21,5’lik düşüşle 721 milyon
dolar olarak gerçekleşti.” diye konuştu.
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak;
“2017 yılında alınan toplam siparişlerde sivil
havacılığın büyük potansiyelini görüyoruz.”
Yurt dışı satış rakamlarının yıllara göre
gelişimine de değinen Baysak, 2012 – 2017
yılları arasında bileşik yıllık ortalama büyüme
hızının %2,32 olarak tespit edildiğine vurgu
yaptı. Baysak “Yurt dışı satış gelirleri analizinde,
2014 yılında bir önceki yıla göre yakalanan
%18,15’lik büyümenin sonraki yıllarda ise
giderek ivme kaybettiğini görmekteyiz.” dedi.
Toplam alınan siparişlerde 2016 yılına göre
%32,39 oranında bir düşüş yaşandığını
kaydeden Baysak, en yüksek sipariş alınan
segmentin toplam ciroda da olduğu gibi kara
platformları/sistemleri olduğunu, onu ise sivil
havacılığın takip ettiğini söyledi. Baysak; “En

büyük potansiyelin sivil havacılık sektöründe
olduğunu görüyoruz. Sivil havacılık alanında
2017 yılında 2,392 milyar dolarlık sipariş
alındığını görüyoruz. Askerî alanda ise kara
sistemleri 2,478 milyar dolar, askerî havacılık
platformları ve sistemleri 1,336 milyar dolar,
silah- füze ve mühimmat siparişlerinin 990
milyon dolar, deniz araçları ve sistemleri için
de 600 milyon dolarlık bir sipariş alındığını
görüyoruz. Alınan siparişlerin %54’lük kısmı
yurt içinden, %30’luk kısmı Amerika Birleşik
Devletleri’nden, %8’lik kısmı Avrupa’dan ve
%8’lik kısmı da diğer ülkelerden alınmış. 2017
yılı toplam yurt içi siparişlerinin (4,343 milyar
dolar) %76’lık kısmı (toplam 3,319 milyar
dolar) son müşteriden alınırken; %24’lük kısmı
(1,024 milyar dolar) ise sanayiciden alınmış.
2017 yılı toplam yurt dışı siparişlerinin (3,712
milyar dolar) %78’lik kısmı (2,886 milyar dolar)
son müşteriden alınırken, %22’lik kısmı (826
milyon dolar) sanayiciden alınmıştır.” dedi.
2017 yılının toplam ithalat rakamlarının alt
kırılımları hakkında bilgiler aktaran Baysak;
“1,544 milyar dolarlık ithalatımızın, %50’si
Avrupa’dan (776 milyon dolar), %35’lik kısmı
Amerika Birleşik Devletleri’nden (536 milyon
dolar) ve %15’lik kısmı da diğer ülkelerden
(232 milyon dolar) tedarik edilen ham madde
ve ürünlerden oluşmuştur.” dedi.

Türkiye’nin Savunma Sanayii
İthalatı 2015 Yılında 1,067 Milyar
Dolara Gerilerken, 2017 Yılında Bu
Rakam 1,544 Milyar Dolara Çıktı
Türkiye’nin ithalatı 2012-2017 yılları arasında
inişli çıkış bir grafik izlerken, 2013 yılında
Türkiye’nin 1,327 milyar dolarlık ithalat yaptığı,
2014 yılında bu rakamın çok az artarak 1,351
milyar dolara çıktığı, 2015 yılında ithal ham
madde ve ürün kalemlerinin 1,067 milyar
dolara kadar gerilediği dikkat çekiyor. 2016
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yılında yapılan toplam ithalat 1,289 milyar
dolara çıkarken, 2017 yılında ise savunma
sanayiindeki toplam ithalat 1,544 milyar
dolara yükseliyor.

Devlet Tarafından Ürün ve
Teknoloji Geliştirmeye Ayrılan
Kaynak Bir Önceki Yıla Göre 201
Milyon Dolar Arttı
Sektör meclisinde katılımcılara ürün ve
teknoloji geliştirme 2017 yılı rakamlarını
da paylaşan Baysak; “Ürün ve geliştirmeye
1,237 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını
görüyoruz. Bunların bir kısmı devlet
kaynaklarından sağlanan proje teşviklerden
oluştuğu anlaşılıyor. Toplam teknoloji
geliştirmeye 241 milyon dolar, toplam ürün
geliştirmeye 995 milyon dolarlık kaynak
ayrılmış. 2017 yılında devlet tarafından
sağlanan proje teşviklerinde ciddi bir artış
olduğu gözleniyor. Devlet tarafından sağlanan
teşvik ve yatırımlar 2016 yılında 741 milyar
dolar iken, 2017 yılında bu rakamın 942
milyon dolara çıktığı, öz kaynaklardan ayrılan
kaynağın ise 2016 yılında 513 milyon dolarken,
2017 yılında 295 milyon dolara gerilediği
anlaşılıyor.” dedi.

yorumlanmaktadır.” diye konuştu.
Kamuoyu ile paylaşılan veriler ışığında
toplam istihdamın %35’lik kısmının (15.709
kişi) üretimde çalıştığı görülürken, %21’lik
kısmı (9.509) ürün ve teknoloji geliştirmede,
%42’sinin idari + destek kısmında çalıştığı ve
%2’lik kısmının (752) yönetici pozisyonunda
yer aldığı kaydedildi. İstihdam verilerinde
ayrıca savunma sanayiinde çalışan
mühendislerin (13.703 kişi) %62’sinin lisans
dereceli, %34’ünün lisans üstü ve %4’ünün ise
doktoralı olduğuna yer verildi.

Sektör meclisinde, üyelere dağıtılan kitapçıkta
özellikle 2014 yılından bugüne ürün ve
teknoloji geliştirmeye ayrılan devlet proje
teşvik ve yatırımlarının yukarıya doğru artış
trendinde olduğu gözlenirken, şirketlerin öz
kaynaklarından ayırdığı payın ise inişli-çıkışlı
bir grafik sergilediği anlaşılıyor. Devletin ürün
ve teknoloji geliştirmeye yönelik 2014 yılında
537 milyon dolar, 2015 yılında 606 milyon
dolar, 2016 yılında 741 milyon dolar ve 2017
yılında 942 milyon dolar proje teşvik kaynağı
ayırırken, şirketlerin öz kaynaklarından ayırdığı
pay ise 2014 yılında 350 milyon dolar, 2015
yılında 287 milyon dolar, 2016 yılında 513
milyon dolar ve 2017 yılında ise devlet proje
teşviklerinin artış çok gerisinde kalarak 295
milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılı sektör per formans raporu
sunumunun ardından somut çıktılara göre
değerlendirmelerde bulunan SaSaD Genel
Sekreteri Hüseyin Baysak; “2016 yılında
petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki ciddi düşüş
neticesinde bu rezervlere sahip ülkelerin
tedarikleri etkilenmiş ve ilgili ülkelerin tedarik
harcamalarında da ciddi oranda kaynak
kesintisine gidilmiştir. Hem bu gelişmeler
ışığında hem de bu dönemde yaşanan
siyasi gelişmeler nedeniyle 2017 yılında
yurt dışı toplam satış gelirleri pazarında bir
daralmanın olduğu görülmektedir. Ancak
tüm bunlara rağmen 2017 yılındaki sektör
cirosunun bir önceki yıla göre %12 artması
olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
İhracatın bir önceki yıla oranla %3,7 olarak
arttığını düşünür isek, iç piyasadaki pazarın
bu dönemde sektöre önemli destek verdiğini
değerlendirebiliriz. Bölgedeki sıcak ortamın,
sınır ötesindeki operasyonların ve ülke
sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin bu
gelişmede de önemli bir katkısının olduğunu
belirtmeliyiz. TSK işletmelerinin satış hacminin
önceki yıllarda olduğu gibi (650 milyon
dolar) aynen yansıtıldığı, sivil havacılık
ve MRO (Turkish Technic ve diğer servis
operatörleri) verilerinin de tam alınamadığı
düşünüldüğünde, şu an için 7 milyar dolar
seviyesindeki bu cironun 9-10 milyar dolar
seviyesine çıkacağını değerlendiriyoruz.” diye
konuştu.

Toplam istihdam verilerini de meclis üyeleriyle
paylaşan Baysak; “Toplam istihdam sayısının
44.740 seviyesine ulaştığını ve bu sayının
%31 oranında mühendis kadrosunda olması
teknoloji, üretim, tasarım ve geliştirme
faaliyetlerinin yoğunluğuna bir işaret olarak

B u t a b l o n u n , s e k tö r ü n k a z a n d ı ğı
yetkinliklerinin sürdürülebilmesi için daha
fazla dış pazarlara açılması gerektiğine
vurgu yapan Baysak; “2014 yılından bugüne
ihracatta, dış pazar satışlarında durağanlık
yaşanıyor. Bu konuda sektörün her paydaşına

4

Nisan/Mayıs/Haziran 2018

ve Müsteşarlığımıza önemli görevler düşüyor.
İhracatın arttırılması yönünde çeşitli
toplantılarda önerdiğimiz uygulamalar var.
Devletten devlete satışlar bunlardan bir tanesi,
Müsteşarlığımız bu uygulamanın zorluklarını
birçok defa anlattılar, ancak yurt dışında
bunun başarılı örneklerini de görüyoruz.
Diğer yandan geçtiğimiz dönemde gündeme
gelen değiş-tokuş (barter) uygulaması ile ilgili
gelişmelerin de istenilen hızda ilerlemediğini
görüyoruz. Savunma sanayii firmalarımız, ürün
ve kabiliyetlerinin tanıtımı için uluslararası
savunma sanayii fuarlarında milyon dolarlar
mertebesinde harcamalar yapıyorlar. Bu
konuda verilen teşvik ve desteklerin az
olması nedeniyle firmalarımızın çoğu zaman
bu teşviklerden yararlanmak için başvuruda
bile bulunmadığını görüyoruz. Özel ürün
ve kabiliyetlerimizin tanıtımı ile ilgili fuar
desteklerinin özel statüde değerlendirilmesi
gerektiğini ve teşviklerin bu kapsamda
ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz.
Devlet büyüklerimizin yurt dışı seyahatlerine
Savunma ve Havacılık Sanayii oyuncularının
davet edilmesi ile Bakanlık ve Müsteşarlık
tarafından sanayicilerimiz ile birlikte hedef
pazar ülkelerine özel ziyaretler düzenlenmesi
çok yararlı olacaktır.” dedi.

Baysak; “Amerika ve Avrupa’ya yapılan
yurt dışı satışların %40’ını off-set
satışları oluşturuyor.”
Sektörde, istihdam konusunda yukarıya doğru
bir ivme olduğunu belirten Baysak, sektör
iş hacminin genişlemesi ile istihdamda bu
gelişmenin sağlandığını özellikle ülkedeki
işsizlik oranının arttığı bir dönemde böyle
bir tablonun ortaya çıkmasının sektörün
geleceği açısından önemli mesajlar verdiğini
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söyledi. Baysak, ayrıca nitelikli personel
ediniminin kolaylaştırılması için Savunma
Sanayii Müsteşarlığınca uygulamaya konulan
ve yaygınlaştırılan SAYP programı ile yurt dışı
öğrenci burslarına getirilecek düzenlenmenin
çok önemli sonuçlarının da yakında alınacağını
değerlendirdiklerini ifade etti. Tersine beyin
göçü konusunda beklenen gelişmenin
henüz sağlanamadığını vurgulayan Baysak,
bu konuda devlet ve sanayicinin daha etkin
çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.
İç pazarın genişlediğini ifade eden Baysak
“İç pazarın genişlemesinin Türk Savunma
Sanayiinin genişlemesi için çok önemli
olduğunun farkındayız. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin modernizasyonu konusunda
2014 yılında hazırladığımız raporda
envanterdeki sistem ve ürünlerin çok eski
olduğunu, 30-50’li yaşlarda olduklarını gördük.
Bunların yeni sistemlerle değiştirilmesi ya da
modernize edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu kapsamda çalışmaların ivedilikle yapılması
gerekiyor.” dedi.
Yurt dışı satış gelirlerinde ciddi bir azalma
olduğunun da altını çizen Baysak; “Avrupa
ve Amerika’ya yaptığımız ihracatın yaklaşık
%40’lık kısmı off-set anlaşmalarından gelen
satışlardan oluşuyor. Diğer ülkeler olarak
adlandırılan diğer bölgelerdeki sanayicimizin
iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri sonucu
yaptığı satışların ise 2017 yılında bir düşüş
yaşadığını görüyoruz ve bunun da bizi
üzdüğünü söylemek isterim.” diye konuştu.
Doğal gaz ve petrol fiyatlarının artmaya
başlamasıyla Orta Doğu bölgesinin hâlâ
önemli bir pazar olduğunun altını çizen
Baysak, Pasifik- Güney Asya bölgesindeki
ülkelere, buradaki son müşteriye, ülke olarak
platform ve ürün satışı yapabilecek kabiliyette
olduklarını ayrıca Kuzey Afrika – Sahra Altı
Afrika ve Latin Amerika’nın da ülkemiz için
önemli pazarlar olacağını belirtti. Baysak
ayrıca Orta Doğu pazarında özelde Birleşik
Arap Emirlikleri’nde ve son dönemde Suudi
Arabistan’da kazanılan pozitif iş yapma
potansiyelinde politik gelişmeler nedeni ile
yaşanan daralmanın, oluşturulacak olumlu
havayla, bu pazarların tekrar sektör açılacağını
umduklarını söyledi.
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak,
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2017 yılı savunma ve havacılık performans
raporunun sunumun ardından Frost & Sullivan
tarafından 2015 yılında hazırlanan ve 2026
yılına kadar dünyada trend olacak ürün ve
sistemler konusunda da katılımcılara bilgiler
aktardı.
TOBB Savunma Sanayii Meclis Başkanı Yılmaz
Küçükseyhan ise bu sunumun ardından
görüşlerini meclis üyeleriyle paylaştı.
Türkiye’nin pazarının olduğu bölgelere yönelik
haziran ayı içerisinde Dünya Savunma Sanayii
ile Türk Savunma Sanayiinin karşılaştırıldığı
bir sektör raporunun hazırlığını yaptıklarını
da ifade eden Küçükseyhan “Hazırladığımız
bu raporda tüm bölgelerde hangi ülkelerin,
hangi ürünleriyle hangi pazarı domine ettiğini
ortaya koyacağız. 2020’ye kadar teknolojinin
nereye kadar gideceğini de yine bu rapor
içinde göreceksiniz. Haziran sonu itibariyla
bunu yayınlamayı planlıyoruz.” dedi.
Sektörü etkileyen pürüzler, ana yüklenicilerin
beklentileri, dilek ve istekler konulu gündem
maddesi ise Meclis Başkanlık Divanı Üyesi
Yılmaz Güldoğan tarafından katılımcılarla
paylaşıldı. Bu kapsamda SaSaD Yönetim
Kurulu’nun Savunma Sanayii Müsteşarı
ile yaptığı görüşme ve toplantılar sonrası
sözleşme, geleceğin ürün ve teknoloji
taksonometresi,alt yüklenici geliştirilmesi
gereken alanlar ve lojistik destek konularında
raporlar hazırladığını ifade eden Güldoğan,
gündemlerinde sektörü etkileyen pürüzler,
ana yüklenicinin dilek ve temennileri
hususunda, teminat mektupları, ihracat
lisansı, proje uygulama takvimi, gecikme
cezaları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, garanti
ve mücbir sebepler gibi konu başlıkları
bulunduğunu söyledi. Güldoğan,ayrıca tip
sözleşmesine ilişkin SaSaD önerileri altında
teminat mektubu konusunun yer aldığını ve
bu konuda Savunma Sanayii Müsteşarlığının
çalışmaları olduğunu ve konunun olumlu
olarak değerlendirildiğini bildiklerini sektör
üyeleriyle paylaştı.
Diğer bir konu başlığı olan ihracat lisanslarıyla
ilgili özellikle Ar-Ge projelerinde sözleşme
aşamasında ihracat lisansına tabi ürünlerin tam
ve net olarak bilinmesi imkânının olmadığını
dile getiren Güldoğan, konuyla alakalı daha
kolay ve uygulanabilir bir yaklaşım olması

talebinde bulunduklarını ve bu talebin de
Müsteşarlık tarafından olumlu karşılandığını
meclis üyeleriyle paylaştı.
Gecikme cezalarında ise özellikle ara
teslimatta gecikme cezası uygulanmaması
konusunun üzerinde durduklarını belirten
Güldoğan, gecikme cezasının projenin
tamamlanmasını müteakip son teslimat
sırasında değerlendirilmesini talep ettiklerini
ve bunun da olumlu olarak değerlendirildiğini
meclis üyelerine aktardı.
Fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili olarak da
bunların ihlalinde yüklenicinin tazmin etmekle
yükümlü olacağı zararın sınırlandırılması
gerektiği hususuna da değinen Meclis Başkan
Yardımcısı Yılmaz Güldoğan, son olarak avans
için talep edilen teminat oranlarının makul
seviyelere indirilmesi ve sözleşmelerin birebir
alt yüklenicilere flow down edilmesinden
kaynaklanan sorunlarında olduğunu sözlerine
ekleyerek sunumunu sonlandırdı.

SSM Müsteşarı Prof. İsmail Demir;
“Altay MBT seri üretim sözleşmesini
imzalama aşamasına geldik.”
Network arasının ardından salona gelen
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail
Demir, TOBB Savunma Sanayii Meclis
Toplantısının kapanış bölümünde 2017 yılı
sektör değerlendirmesi ve 2018 yılından
beklentileri konusunda sektör meclis üyelerine
değerlendirmelerde bulundu.
SSM Müsteşarı Prof. Dr.Demir, Türkiye’nin
bulunduğu bölgenin çok stratejik konumda
olduğunu, özellikle bugünlerde yakın
gelecekte olan ve olacak gelişmelere
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bakıldığında, ihtiyaçları karşılayan ve güçlübir
savunma sanayiinin gerekliliğinin bir kez
daha görüldüğünü işaret ederek, geçen
yıldan bugüne daha da artarak, daha da
müzminleşerek büyüyen sorunlar olduğunu
ve bu sorunların içinde sağduyulu bir
yaklaşımın değil, daha çok çatışmanın, savaşın
ve insanlara acı veren gelişmelerin yaşandığını
ifade etti.
Türk Savunma Sanayii şirketlerinin yurt dışına
zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, roket
sistemleri, simülatörler, askerî haberleşme
sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve
yazılımları ihraç etmeye başladıklarını
söyleyen Prof. Dr. Demir, 2017 yılında da bu
faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ifade etti.
TSK envanterine kazandırılan ve sahada
kendini kanıtlayan millî ürünler hakkında
da katılımcılara önemli bilgiler veren Prof.
İsmail Demir şunları söyledi; “Bayraktar ve
Anka IHA sistemlerimiz sahada kendilerini
kanıtladılar. Zeytin Dalı Operasyonunda ve
terörle mücadelede keşif, gözetleme ve sinyal
istihbaratının sağlanmasında önemli görevler
üstleniyorlar. Ayrıca silahlı IHA sistemlerimizde
terör unsurlarının etkisiz hâle getirilmesinde
etkin rol alıyorlar. Diğer yandan uzun menzilli
satıhtan satıha “Bora” füzesinin teslimat testleri
ile alçak irtifa Hisar-A ve orta ortifa Hisar-O
dik atış ve 360 derece koruma atış testleri de
başarıyla gerçekleştirildi. 1000’in üzerinde
“Kirpi” MRAP zırhlı aracı askerî ve güvenlik
kuvvetlerine teslim edilirken, 300 adetten fazla
“Kobra” ve 300 adetten fazla “Ejder Yalçın” zırhlı
aracı da yine TSK envanterine girmiştir. Kara
ve hava araçlarımızın transmisyon ihtiyacını
gidermek için 2017 yılında ihale süreçlerini
sonuçlandırarak, ihaleleri verdik. Altay MBT
seri üretim sözleşmesi BMC firması ile sözleşme
aşamasına geldik. T129 “Atak” teslim edilen
helikopter sayımız 34’ü bulmuştur.” dedi.
2017 yılında, 20 binin üzerinde MPT-76 Modern
Piyade Tüfeğinin teslimatını yaptıklarını
belirten Prof. Dr. İsmail Demir, buna ek olarak
elektronik harp, elektronik destek ve elektronik
taarruz sistemleri ve projeleriyle, yerli üretim
ile hayata geçirilen projelerde kullanılmak
üzere sistem birleşenlerinin geliştirildiği ArGe projelerinin de başlatıldığını söyledi.

yayımlandığını da aktaran Müsteşar Prof.
Dr. Demir, ilgili dokümanda sektöre yönelik
gelecek ön görülerinin ortaya konularak her
alt sektör için stratejik amaçlar, hedeflerle,
bu amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek
için yapılacak faaliyetlerin belirtildiğini
ifade etti. Önceki gündem maddesinde
bahsedilen sorunları da dinlediklerini ifade
eden SSM Müsteşarı, bunların çözümü
içinde çalışmaların devam ettiğini sözlerine
ekleyerek şunları söyledi; “Sorunların
farkındayız, ancak sorunlar tekrarlanıyorsa
fazla somut adımlar da atılmamış demektir.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak çeşitli
kredi mekanizmalarını devreye sokmak için
yoğun efor sarf ediyoruz ve icra kurulumuza
bu konuda tavsiyelerimizi yapıyoruz.” dedi.
Teminatlar konusunda bazı somut adımlar
attıklarını ifade eden Prof. Dr. Demir; “Bu
konuda Müsteşarlık bünyesinde yayınlanan
talimatlarla, firmalara karşı daha esnek
davranılması konusunda arkadaşlarımız
inisiyatif alıyorlar. Bu yaklaşımın da sektörün
önünü açacağını değerlendiriyoruz.” dedi.
Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında alanda
kullanılan sistem ve platformlarla ilgili geri
bildirimleri aldıklarını söyleyen Prof. Dr.
Demir; “Bu operasyon sonrasında alınan
geri bildirimler neticesinde yeni projelerin
ve ihtiyaçların gündeme geldiğini belirtmek
isterim. Firmalarımızın harekât sırasında
alanda olmaları çok önemli, bunu da gördük.
Operasyonlar sırasında, sahada ürünleri olan
firmalarımız sahada yer aldılar. TSK ve güvenlik
güçlerimizin lojistik destek ve idame faaliyetleri
var ama onun yanında savunma sanayii
firmalarımızın bilfiil alanda olmasının değeri
de çok önemli, firmalarımız bu kabiliyetleri
alanda gösterdikçe, güvenlik kuvvetlerimizin
de bunun değerini anlayacağını düşünüyoruz.”
dedi.
Teknoloji geliştirme ve insan kaynağıyla

ilgili olarak da çalışmaların devam ettiğini
vurgulayan Prof.Dr. İsmail Demir, bu amaç
doğrultusunda SSTEK şirketinin 10 adet
firmaya ortak olduğunu ifade ederek sözlerini
şöyle sürdürdü; “Roket teknolojilerinden yarıiletken çip üretimine, test alt yapısından
haberleşme sistemlerine, kamera
dedektörlerinden çeşitli motor geliştirme
projelerine bir dizi konuda faaliyetlerimiz
devam ediyor. Dün Ziraat Katılım ile imzalanan
protokol ile bu yatırımlara destek olacak, ortak
olacak, bu şirketleri geleceğe taşıyacak alt
yapıları oluşturuyoruz.” dedi.
Altyapı yatırımları için kredi hizmetleri, Ar-Ge
finansmanı, sanayi katılımı gibi konularda da
özel sektöre verdikleri desteklerin önümüzdeki
dönemde de devam edeceğini belirten Prof.
Dr. Demir, son olarak tesis güvenlik ve üretim
izin belgeleri konusunda da sürecin bakanlık
nezdinde hızlandığını ve çözüm için gerekli
adımların atıldığını ifade etti.
Tesis güvenlik belgesi konusunda her şirketin
bu belgeyi almasının bir gereklilik olmadığını
ifade eden Prof.Dr. Demir; “Savunma sanayii
alanında faaliyet gösteren her şirketin tesis
güvenliği belgesine sahip olmasının gerekliliği
büyük soru işaretidir. Örneğin savunma
sanayiine cıvata üreten ya da vana üreten bir
tesis neden tesis güvenlik belgesine ihtiyaç
duysun. Bunu sürekli her platformda dile
getiriyoruz. Umarız bu sorun da en kısa sürede
çözülür.” diye konuştu.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail
Demir açıklamalarının ardından tüm
katılımcılara ve sektör meclisi üyelerine
teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Toplantı katılımcılarla Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir arasında
yapılan soru cevap oturumu ve Meclis Başkanı
Yılmaz Küçükseyhan’ın gerçekleştirdiği
kapanış konuşması ile sona erdi.
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SaSaD 29’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Sektörel Buluşma
Ankara’da Gerçekleştirildi
SaSaD’ın 29’uncu Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 24 Nisan 2018 Salı günü, Hilton
Garden Inn Oteli / Ankara’da, Sektörel Buluşma
Etkinliği ile birlikte icra edildi.
Bir tam gün boyunca süren etkinliğe Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcıları Sayın Celal Sami
Tüfekçi ve Mustafa Murat Şeker ile birlikte
Müsteşarlık personelinden yoğun bir katılım
gerçekleşti. Toplantıya TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile 200 civarında
da üye firma temsilcileri katılım sağladı.
SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr.
Sayın Temel Kotil, Türk savunma ve havacılık
sanayii oyuncularının TSK envanterine aldığı
sistemlerin Zeytin Dalı Operasyonunda
gösterdiği üstün başarıdan dolayı onur ve
kıvanç duyduklarını ifade ederek başladığı
konuşmasında, sektörün Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyacını daha üst düzeyde ve
kesintisiz karşılamak için yoğun bir çalışma
içerisinde olduğunu belirterek, bu kapsamda
bugün için ithal kalemi olan ve millîleştirilmesi/
yerlileştirilmesi planlanan alt sistem ve
bileşenler konusunda sektör oyuncularının
bu toplantı ile bir araya geldiğini söyledi.
Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde
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gerçekleşen sektörel buluşma toplantısında
platform ve sistem üreticisi olan ve ana
yüklenici konumunda bulunan 11 SaSaD
üyesi firma temsilcileri (Aselsan, FNSS,
Havelsan, İstanbul Denizcilik, MKEK, Nurol
Makina, Otokar, Roketsan, TAI, TEI, YoncaOnuk) tarafından kısa orta vadede alt
yükleniciler ile paylaşmayı planladıkları alt
sistem ve bileşenler konusunda iş birliklerinin
geliştirilmesi amacıyla çeşitli sunumlar
gerçekleştirirken, MSB ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından da sektör raporları
katılımcılarla paylaşıldı.
Sektörel buluşmanın, network aralarında
ise sunum yapan üyelerle diğer katılımcılar
arasında ikili iş birliği görüşmeleri
gerçekleştirildi.
Sektörel Buluşma Etkinliğini takiben 29’uncu
Olağan Genel Kurul Toplantısına geçilirken,
toplantının açılış konuşmasını yapan Doç. Dr.
Temel Kotil üyelere şunları söyledi; “Küresel
ve bölgesel kriz durumuna ve ekonomi
planlamalarına bağlı olarak dünya ülkeleri,
savunma harcamaları için bütçelerini
oluşturuyorlar. 2017 yılında dünya savunma
harcamaları 1 trilyon yedi yüz otuz dokuz
milyar dolar dolayında gerçekleşirken, bu
rakam son üç yılda ilk kez artış eğilimi gösterdi.

Savunmaya en çok harcama yapan ülkeler
sıralamasında ise Türkiye 15’inci sırada yer
alıyor. İlk 100 en büyük savunma sanayicisi
arasında da Aselsan 57’inci sırada, TAI 61’inci
sırada ve Roketsan ise 98’inci sırada yer alıyor.”
dedi.
Açılış konuşmasının ardından Seçimli Olağan
Genel Kurul Gündemi kapsamında Çalışma
Raporu ve Denetleme Raporu okunarak
oylandı ve Yönetim ve Denetleme Kurulları
ibra edildi.
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak’ın yeni
dönem çalışma planı ve bütçesi hakkında
verdiği bilgilerin ardından yapılan oylama
ile yeni dönem çalışma planı ve bütçesi
onaylandı. Gündemdeki bu çalışmaların
ardından ise seçime geçildi. Dernek üye
temsilcilerinin oylarıyla iki yıllık sürede SaSaD
yönetim kurulunda yer alacak asil ve yedek
üyeleri ile denetleme ve disiplin kurulları asil
ve yedek üyeleri seçildi.
Dernek Organlarınca iki yıllık süre ile seçilen
Yönetim Kurulu Asil Üyeler, Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil Üyeleri,
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri, Disiplin
Kurulu Asil Üyeleri ve Disiplin Kurulu Yedek
Üyeleri şu isimlerden oluştu:
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Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Roketsan- Selçuk Yaşar (Temsilci)
Aselsan - Prof.Dr. Haluk Görgün
FNSS - Nail Kurt (Temsilci)
Alp Havacılık - Yılmaz Güldoğan (Temsilci)
Havelsan- A.Hamdi Atalay (Temsilci)
Otokar - Serdar Görgüç (Temsilci)
MKEK - Ahmet Taşkın (Temsilci)
TAI - Prof.Dr. Oğuz Borat (Temsilci)
Nurol Makina - Engin Aykol (Temsilci)
AYESAŞ - Öner Tekin (Temsilci)
OSSA - Mithat Ertuğ (Temsilci)
SAHA İstanbul - İlhami Keleş (Temsilci)
Bites - Uğur Çoşkun
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
TEI - Prof.Dr. M.Faruk Akşit (Temsilci)
TSSK - Mustafa Kızıltaş (Temsilci)
Savronik- Kenan Işık
İleri Grup - Halit İleri (Temsilci)
Kale Havacılık - Yalçın Yılmazkaya (Temsilci)
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Mege Teknik - Ali Han (Temsilci)
Simsoft - Gökçe Yıldırım Kalkan (Temsilci)
BMC - Taha Yasin Öztürk (Temsilci)
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Roketsan - Atakan Ata
Havelsan - Mustafa Egeli
TAI - Saadet Korkem
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
MKEK - Sait Demirci
Aselsan - Hezarfen Oruç
Meteksan Savunma - Tunç Batum (Temsilci)
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Roketsan - Hayri Torun
C2Tech - Cüneyd Fırat (Temsilci)
Timsan - Haldun Aksoy (Temsilci)
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Genel Kurulun ardından 11 Mayıs 2018 günü toplanan SaSaD yeni Yönetim Kurulu Toplantısında
ise Yönetim Kurulu Başkanlığına MKEK Temsilcisi Sayın Ahmet Taşkın, Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine AYESAŞ/Vestel Savunma Temsilcisi Sayın Öner Tekin ve Sayman Üyeliğe ise Bites
firmasından Sayın Uğur Coşkun seçildi.
Sayın Ahmet Taşkın’ın MKEK Genel Müdürlüğü görevinden ayrılması sonrası MKEK’i Sayın
Mehmet Ünal’ın temsil etmesi ve SaSaD Yönetim Kurulu Başkanlık görevine Sayın Öner Tekin,
Başkan Vekilliği görevine ise Sayın İlhami Keleş getirilmiştir.
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Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP)
Lansman Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
tarafından, sanayi içerisinde faaliyet gösteren
firmaların savunma sektörüne nitelikli
tedarikçi olabilmelerini sağlamak, durum
analizlerinin yapılması ve gelişme planlarının
oluşturulması amacıyla başlatılan Endüstriyel
Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme
Projesi’nin (EYDEP) Lansman Toplantısı
Başbakan Binali Yıldırım, Millî Savunma Bakanı
Nurettin Canikli, Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr.İsmail Demir ve çok sayıda davetlinin
katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
Lansman töreninde kürsüye gelen Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.İsmail Demir, EYDEP
programının hibe ve destek programı olarak
öngörülmediğini ifade ederek, bu programın
amacının savunma sanayii sektörüne yeni
oyuncular kazandırarak, sağlıklı bir tedarik
zinciri oluşturmak olduğunu söyledi. Prof.
Dr. Demir “Savunma sanayiinde kaliteyi
arttırarak dünya çapında özgün ürünler
üreten bir ülke olabilmeliyiz. Bunun için
de mükemmeliyet seviyesine ulaşmamız
gerekiyor. Eskiden şirketlerimiz bu vizyonu
hayata geçirmekte zorlanıyorlardı. Bu
kapsamda eğitimler, danışmanlıklar verdik
ve yaptığımız değerlendirmeler sonrasında
şu kanaate vardık. Bizim bu şirketlerimizin
global ölçekte bir oyuncu olup olmadığını
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değerlendirmemiz gerekiyor. Eksiklerini tespit
edip, sonrasında bu eksikleri gidermek için
nasıl destekler verebiliriz, nasıl eğitimler ve
danışmanlıklar sunabiliriz? Teçhizat, yazılım
nasıl bir destek gerekiyorsa, bunu oluşturalım
istedik ve bu kapsamda somut adımları bu
lansman ile atmış olduk. EYDEP programında
denetçilerimizi eğittik ve şirketlerimizi
denetleyecek yetkinliğe sahip oldular. Bu
program giderek büyüyecek. Organize
sanayi bölgeleri ve kümelenmelerle daha da
genişleyecek. Ana sanayi firmalarımız hatta
global savunma sanayii firmaları, bu program
sayesinde tedarikçilerle uzun süreli iş ilişkileri
kurabilecekler. Türkiye’de yetkin bir alt sanayi,
alt sistem üreticileri ve giderek büyüyen global
sanayi firmalarımızı oluşturacağımızı ümit
ediyoruz.” dedi.
Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise
yüksek katma değerli ürün gruplarının daha
çok savunma sanayiinde yer aldığını belirterek
“Konvansiyonel ürünlerin dışında yüksek katma
değerli ve yüksek fiyatla satılabilen inovatif
ürünler geliştirmemiz, üretmemiz ve dünya
piyasasına sunmamız gerekiyor. Türkiye’de
üretilen, geliştirilen savunma ürünlerinin kritik
sistem, alt sistemlerinden en mikro düzeydeki
komponentlerine kadar ülkede üretilen bir
yapı teşkil etmemiz gerekiyor. Bir şirketimiz

tarafından geliştirilmiş olan mikro komponent,
savunma sanayiinde bir projede, başka bir
savunma sanayii firmamız tarafından, yeniden
sıfırdan geliştirilmek durumunda kalınabiliyor.
Mikro seviyeden sistem seviyesine kadar
tüm bunların ortak bir tanımının yapılması,
özelliklerinin belirlenmesi ve ortak bir havuz
(data respository) oluşturulması gerekiyor.
Tüm detaya hâkim olmamız gerekiyor ki,
bütüne de hâkim olabilelim.” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım; “EYDEP
Programına Ayrılan Bütçenin
Arttırılması Gerekiyor.”
Törende bir konuşma gerçekleştiren Başbakan
Binali Yıldırım ise dünyanın artık endüstri
4.0 ve sanal gerçekliğin ön planda olduğu
yeni bir döneme girdiğini ifade ederek,
Türkiye’nin bundan sonraki süreçte üretim
alanında endüstri 4.0 kavramına hızla geçiş
sağlayabilirse, katma değerini en az 2,5 kat
arttırabileceğini söyledi.
Savunma sanayii alanında 10 yıllık
projeksiyonda, 60 milyar dolarlık iş hacmi ve
altı yüz adet projenin beklediğini vurgulayan
Yıldırım, bu projeleri gerçekleştirirken bir
yandan da yetkin firmaları oluşturmaları ve
güçlü bir savunma sanayii eko-sistemi tesis
etmeleri gerektiğini söyledi.
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Firmaların tespit edilmesi, eksiklerin
giderilmesi için yönlendirmelerin yapılmasının,
alanında uzmanlaşmış firmaların ortaya
çıkması için çok önemli olduğunu vurgulayan
Yıldırım, bu kapsamda sağlanan desteklerin ve
bu proje için ayrılan bütçenin de muhakkak
arttırılması gerektiğinin altını çizdi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme
Daire Başkanı Bilal Aktaş ise yaptığı sunumda
katılımcılara şunları aktardı; “EYDEP savunma
sanayii firmalarının endüstriyel yetkinlik
envanterinin çıkarılması için değerlendirme
ve bu firmaların yapılan değerlendirmeler
doğrultusunda geliştirilmesi için destekleme
hedefini taşıyor. Bu program yerli ve yabancı
ana yüklenicilerin alt yüklenici değerlendirme
kriterlerinden yola çıkılarak hazırlandı.
Değerlendirme sonuçları, oluşturulan portal
tarafından tüm paydaşlarla paylaşılacak.
Sürdürülebilir savunma sanayii için teknoloji
ve alt sistem sahiplerine yönelik önümüzdeki
dön em d e ül ke m i ze k a z a n d ı r ı l m a s ı
hedeflenen teknoloji ve alt sistemlerin
belirlenmesi, sektöre yönelik gelecek
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öngörülerin ortaya konularak her alt sektör
için stratejik amaçlar hedefler ve bu amaçları
gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlerin
belirlenmesi savunma sanayii sektörel
strateji dokümanında yer alıyor. Savunma
sanayii strateji dokümanındaki faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde de EYDEP sistematiği
kullanılacak. EYDEP değerlendirmesindeki
amaç, yetenek envanterinin oluşturulması,
derecelendirilmesi ve paydaşlara
raporlanmasından oluşuyor. Destekleme
başlıklarımız ise sertifikasyon, Ar-Ge ve patent
yönetimi, kurumsallaşma, belgelendirme
faaliyeti, mentorluk ve eğitiminden
oluşuyor. Bu programla her firmanın
kendine ait özgün bir ürün ortaya koyması,
ithalatında sıkıntı yaşanan kritik ürünlerin
yerlileştirilmesi, uluslararası standartlarda
üretim ve uluslararası pazarda rekabet etmesi
amaçlanıyor. EYDEP süreçlerinin işletilmesi
için 50 milyon Türk Lirası kaynak ayrılmıştı,
Başbakanımızın bugünkü talimatıyla bu
miktar daha da artacak. EYDEP aynı zamanda
sanayinin destek sağlayan kamu kurumlarının

da sanayi ile koordinasyonunda bir kaldıraç
olacağını değerlendiriyoruz.”
Değerlendirme ve onay süreçleri ile de
önemli bilgiler veren Aktaş, “Değerlendirmeye
ilişkin süreç; savunma sanayileşme
portalına kayıtlı firmalarla başlamak üzere
-bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla- kendini
EYDEP denetleme sürecinden geçirmek
isteyen firmaların taleplerinin alınması,
denetleme ve değerlendirmeyi yapacak
denetleyicilerin atanması, planlama,
ziyaret, değerlendirme ve değerlendirme
raporlarının oluşturulmasından meydana
geliyor. Değerlendirme soru setleri firmaların
alanına göre değişen 5 farklı soru setinden
oluşuyor. Sektöre göre içeriği ve başlıkları
değiştirilecek esnek bir yapıya sahip. Genel ve
ortak sorular tüm sektöre yönelik sorulurken;
üretim yetkinliği, tasarım yetkinliği, yazılım
yetkinliği, üretim-tasarım yetkinliği, sistem
yetkinliği analizine ilişkin alt kategorilerdeki
sorular da firmanın fotoğrafının çekilmesinde
bize kolaylık sağlıyor.” dedi.
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üreten, yetkinlik bazlı durumdan ürüne
sahibi firmalara dönüştürmek amaçlanıyor. Bu
program sayesinde her firmamızın bir ürün ile
anılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Bilal Aktaş “EYDEP Programı
Firmalarımızı Ürün Sahipliğine
Taşıyacak Çok Önemli Bir Araç.”
EYDEP programında şu ana kadar altı sektör
firması ile SSM ve MSB personellerinden oluşan
toplam 110 kişilik denetçinin eğitildiğini
söyleyen Aktaş; “110 kişilik denetçi toplam
on yedi başlıkta eğitim gördü. Toplam 60
sınıf açıldı ve bu denetçiler yirmi beş eğitmen
tarafından eğitildi. Derslere katılım oranı %85
olarak gerçekleşirken yüz on denetçinin,
her birinin ortak bir şekilde değerlendirme
yapabilmesi için en az beşerli gruplar hâlinde
60 firmaya ziyaret yapıldı. 2018 yılında da
yüz kişilik ilave denetçinin daha eğitimlerini
tamamlayarak bu programda yer almasını
planlanıyoruz.“ dedi.

EYDEP Lansman Programı, Savunma Sanayii
Müsteşarlığıyla KOSGEB ve Savunma Sanayii
Teknolojileri A.Ş. arasında birer iş birliği
protokolü imzalanması ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı, Aselsan, Havelsan, FNSS, MKEK,
Roketsan ve TAI firmaları arasında ise genel
bir protokol ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
ile SSTEK arasında EYDEP alt yüklenici temsil
sözleşmesi imzalanması ile sona erdi.
EYDEP, savunma ve havacılık sektörü içerisinde
yer alan firmaların, sektörün gerekliliklerine
ne ölçüde karşılık verdiği, endüstriyel
yetkinliklerinin ne seviyede olduğu, teknoloji
geliştirme ve yerlileştirme süreçlerine
hazırlık seviyeleri ve bu yetkinliklerin ortak
algı bütünlüğü içerisinde saptanabilmesi
amaçlarını taşıyor.
EYDEP programıyla firma yetenekleri ve idari/
teknik/finansal kapasitesi tekil bir bakış açısı ile
gözden geçirilecek ve alt seviyelerde yapılacak
sınıflandırmalar ve puanlandırmalarla bu
bilgiler paydaşlara düzenli olarak sunulacak.
Yapılan bu çalışmanın sonucunda firmaların
hangi konularda ne kadar yetkin olduğunun
haritası çıkarılabileceği gibi, firmaların

savunma sektörü içerisinde aktif yer
almalarının sağlanması (sınai sürdürülebilirlik)
için hangi konularda gelişim sağlaması
gerektiğinin de raporları oluşturulacak. Bu
raporlara dayanarak, değerlendirilen firmalar
için geliştirme ve destekleme stratejileri
oluşturulacak ve bu stratejilerle ilgili destek
mekanizmalarının harekete geçirilmesi
hedefleniyor. Düzenli aralıklarda yeniden
yapılacak değerlendirmeler ile de firmanın
zaman ekseninde ilerleyişi, gelişimi, geçirdiği
aşamalar, destek programlarının verimliliği
gibi süreçler, detaylı olarak izlenebilecek.
Ayrıca çalışmanın ana yükleniciler tarafından
farklı zamanlarda muhtelif sebepler ile yapılan
değerlendirmelere şemsiye nitelik katacağı
ve bu değerlendirmeleri bütünleştireceği
değerlendiriliyor.
Savunma alanında dışa bağımlılığın azaltılması
amacıyla başlatılan bu programda, sektörde
ayrı ayrı yeteneklerin kurumsallaşması ve
sektör genelinde yaygınlaşması amaçlanıyor.
Yüksek nitelikte ürün ve teknoloji geliştirme
yetkinliklerinin bu desteklerle firmalara
kazandırılması sayesinde, sektörün özelinde
ihtiyaç duyulan yüksek teknoloji tabanlı ürün
ve sistemlerin yerli olarak üretilebilmesinin
önündeki engellerin de kaldırılması
hedefleniyor.

EYDEP programının en somut çıktısının rapor
olduğunu değerlendiren Aktaş sözlerine
şöyle devam etti; “EYDEP raporu ile firmalar
güçlü ve zayıf yönlerini görebilecekler.
Bununla birlikte fırsat analizi, yetenek
matrisi, yerlileştirilebilecek potansiyel
ürünler, savunma sanayiindeki özel ürün,
teknoloji ve yatırım alanları ve firma ile
paylaşılacak radar grafikler bu raporda yer
alacak. Destekleme modeli; değerlendirme
raporlarının alınmasına müteakip, firmaların
ihtiyaç analizleri EYDEP Üst Kurulu tarafından
onaylanacak ve hizmet alımını Savunma
Sanayii Müsteşarlığının bir alt firması olan
SSTEK ile firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak
firma arasında bir sözleşme yapılacak ve bu bir
mentor tarafından takip edilecek, aynı şekilde
sanayileşme portalımıza raporlanacak ve
yapılan desteklerin etki analizi takip edilecek.
Bu destekleme modeliyle firmalarımızı
teknoloji kullanan durumdan teknoloji
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Türk Hava Kuvvetleri İlk F-35 Uçağını Teslim Aldı
Türkiye’nin 1999 yılından itibaren konsept
g e l i ş t i r m e s a f h a s ı n d a n b a ş l aya ra k
konsorsiyum üyesi olarak dâhil olduğu ve
100 adet F-35 uçağının alımını taahhüt ettiği
JSF programında; Türk Hava Kuvvetlerinin
18-0001 kuyruk numaralı ilk F-35 uçağı,
Lockheed Martin’in Dallas Fortworth’da
bulunan tesisinde düzenlenen törenle Türk
makamlarına teslim edildi.
Lockheed Martin’in Dallas Fortword’da
bulunan üretim üssünde gerçekleşen törende
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar
Demirel ve Genelkurmay Plan ve Prensipler
Daire Başkanlığı Proje Geliştirme ve Kaynak
Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha
Ufuk Er, Türkiye’yi üst düzey olarak temsil
ederken, Lockheed Martin’in CEO’su Marillyn
Hewson, JSF programında iş payı olan Türk
firma temsilcileri ve Türk medyasından birçok
gazeteci de tören alanında hazır bulundu.
Törende bir konuşma gerçekleştiren
Lockheed Martin firmasının CEO’su Marillyn
Hewson, bu törene katılan tüm konuklara
şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında
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şunları söyledi; “Türkiye, Amerika ve NATO
için çok önemli müttefiklerden bir tanesi
ve küresel güvenliğin sağlanmasında yine
çok önemli bir rol üstleniyor. Bugün burada
rollout seremonisinde bağımsız ulusların
ortaya çıkardığı en güçlü sembollerinden
bir tanesi olan F-35 programını kutluyoruz.
Bu program yılların iş birliği, özverisi ve
ortak sorumluluğunun bir sonucudur. Ortak
ulusların cesur vizyonlarının bir sonucu
olarak gerçekleşen bu programda Danimarka,
Amerika, Kanada, Nor veç, İngiltere,
Avusturalya, Hollanda, İtalya ve tabi ki Türkiye
yer alıyor. Dünyaya baktığımızda güçlü
ve etkin müttefiklerin bir arada olmasının
gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Ortaya
çıkan tehditlerin bazıları uzayda, karada,
denizde havada veya siber ortamda olabiliyor.
Bu modern tehditlere karşı daha önce hiçbir
uçak ve teknoloji bu kadar etkili olmamıştı.
Hızı, görünmezliği, beka kabiliyeti, esnekliği,
diğer unsurlarla birlikte çalışabilirliği ve ezber
bozan teknolojisi çağımızın tehditlerine karşı
çok güçlü duruyor. Türkiye ortak ülke olarak
uçağın ilk gösteriminden bu yana programın

içinde yer alıyor. 100 adet F-35 uçağı tedarik
edecekler ve bu programın oluşturduğu sanayi
ortaklığından yararlanabilecekler. Bu sanayi
paylaşımı Türkiye, Amerika ve müttefik ülkeler
arasında önemli bir ortaklık oluşturuyor.
Bugün gerçekleştirdiğimiz bu seremoniyle
bu ortaklığın nasıl bir köprü oluşturduğuna
şahit oluyoruz. Buraya katılan herkese bir kez
daha teşekkür etmek istiyorum. Lockheed
Martin olarak bütün temennimiz NATO’nun
misyonu ve değerleri çerçevesinde Türkiye
ile ilişkilerimiz gelişecek, dünya ve bölgedeki
barışı sağlayacak.” dedi.
Lockheed Martin’in CEO’su Marillyn Hewson’un
konuşmasının ardından, F-35 tanıtım filmi
ekrana yansıtıldı. Katılımcılar tanıtım filmini
ekrandan takip ederken, görüntülerin
yansıtıldığı perde aniden indirilerek, Türk Hava
Kuvvetlerinin ilk F-35 uçağı ortaya çıkarıldı.
Bu tarihî anın ardından kürsüye gelen
Genelkurmay Plan ve Prensipler Daire
Başkanlığı Proje Geliştirme ve Kaynak Yönetimi
Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er ise
şunları söyledi; “Tüm misafir ve katılımcıları
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saygıyla selamlıyorum. Böyle saygıdeğer bir
grubun önünde bulunmaktan ve tarihî bir ana
şahit olmaktan dolayı çok mutluyum. Eminim
ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bireyi bu
heyecanı şu an yaşıyor. Bildiğiniz üzere Türkiye,
doğu ile batı arasında coğrafi olarak stratejik ve
kültürel açıdan önemli bir kesişim noktasında
yer alıyor. Diğer bir yandan coğrafi konumu
ve çatışma bölgelerine yakınlığı, Türkiye’nin
karşılaştığı güvenlik sorunlarını önemli ölçüde
arttırmaktadır. Tüm bu faktörler, Türkiye’nin
bölgesel ve küresel güvenlik ortamına katkıda
bulunmasını güvence altına almak için güçlü
yeteneklere sahip olmasını gerektirmektedir.
Bu anlamda F-35 uçağı, benzeri görülmemiş
sayısız üstün teknolojik özellikleri, güçlü
ortak operasyonel kapasitesi ve gelecekteki
tehditlere uyum sağlamada eşsiz potansiyeli
ile bu hedefe ulaşmada önemli bir kazançtır.
F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetlerinin ana
stok uçağı hâline gelecektir. İttifakın güney
kanadındaki savunma duvarı olan Türkiye’nin
hava gücünün güçlendirilmesi, ittifakın
yeteneklerini önemli ölçüde arttıracak
ve bölgesel ve küresel istikrara da büyük
ölçüde katkıda bulunacaktır. F-35 uçağının
üstün özelliklerine rağmen, günümüzün
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ve geleceğin sürekli değişen çok boyutlu
tehditleriyle dolu güvenlik ortamında başarılı
olabilmesi için, bu uçağın operasyonel
potansiyelini daha iyi kullanmanın yollarını
araştırmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya
devam etmeliyiz. Ortaya çıkan sinerji, uçağın
zaten üstün olan gücünü daha da arttıracak ve
bu iş birliği gelecekte de aynı şekilde uçağın
kabiliyetinin artmasını sağlayacaktır.
Bildiğiniz üzere Türk Hava Kuvvetleri, bakım
personeli eğitimlerine England Hava Üssünde
başladı. Bu ayın sonunda da pilotlarımız F-35
uçağı ile eğitim uçuşlarına başlayacaklar. Bu
personel, Türk Hava Kuvvetleri tarihinde yeni
bir sayfa açacak ve Malatya Entegre Eğitim
Merkezinde eğitim çalışmalarına öncülük
edecektir. Bu merkezde Avrupa ittifakının
F-35 pilotları ve bakım personelinin eğitimleri
için ilave sorumluluklar almaya hazırız. F-35
programının beni en çok memnun eden bir
başka yönü ise millî özgün mühimmatlarımız;
seyir füzesi (SOM), SOM-J ve Hassas Güdüm
Kiti (HGK) yakın zamanda uçağa entegre
edilecektir. Bu mühimmatların uçağa entegre
edilmesiyle F-35 uçaklarımızdan beklediğimiz
fayda da önemli ölçüde arttıracaktır.” diye

konuştu.
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar
Demirel ise F-35 programının bir parçası
olmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu
ifade ederek şunları söyledi; “Bugün ilk F-35
uçağımızı teslim alıyoruz ve SOM-J ve HGK yerli
mühimmatlarımızı arkamda görüyorsunuz.
Programda bu aşamaya ulaştığımız için
gurur duyuyoruz. ABD Savunma Sanayii ile
iş birliğimiz sadece F-35 programıyla sınırlı
değil, çok daha eski tarihlere dayanıyor.
Bunlardan bazılarını hatırlamak gerekirse,
örneğin Sikorsky firmasıyla BLACKHAWK
helikopterlerinin ortak üretimi, yurt dışına
satışı ve Boeing firmasıyla da CHINOOK
helikopterlerinin tedariki konusunda iş
birliklerimiz oldu. Amerika ile stratejik
ortaklığımız umuyoruz ki ilerleyen yıllarda
da büyüyerek devam edecektir. Savunma
Sanayii ortaklığımızın en önemli çıktılarından
bir tanesi olan F-35 programı dışında Amerika
ve Lockheed Martin ile uzun yıllara dayanan,
F-16 üretimini kapsayan bir geçmişimiz var.
Bugün ise çok ortaklı ve ezber bozan F-35
programına odaklanmış durumdayız. 19 yıl
önce dâhil olduğumuz bu programda bugün
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ilk uçağımızı teslim alacağız. 1999 yılında
konsept geliştirme evresinde bu programa
dâhil olmuştuk. 2002 yılı itibariyla sistem
geliştirme ve gösterim aşamasında programın
bir parçası hâline gelmiştik. 2007 yılından
itibaren ise F-35 programının dokuz ortak
ülkesinden biri olduk. F-35 programının çok
ortaklı en büyük tedarik programlarından biri
olduğuna dikkat çeken Demirel; “Çok uluslu
bir iş birliğinin yansımalarından bir tanesi olan
bir programdan bahsediyoruz. Bugün Türkiye
ve ABD dışında bu projede İngiltere, Hollanda,
İtalya, Avusturalya, Norveç, Danimarka,
Kanada da bu programda önemli görevler
üstleniyor. Bugün aramızda olan bu ülke
temsilcilerine bir kez daha bizimle beraber
bugünü paylaştıkları için teşekkür ediyoruz.
Ortak dokuz ülke, ortak çıkarları için çalışırken
diğer yandan da ülkelerinin kendi belirlediği
ihtiyaçları karşılaması için yoğun bir şekilde
çalışıyorlar. Bu programda sanayi iş birliği
de projenin kilit unsurları arasında yer alıyor.
Aselsan, Havelsan, AYESAŞ, Alp Havacılık, Kale
Group, Kale&Pratt, TAI, Roketsan ve TÜBİTAK
gibi birçok şirketimiz bu projede görev alıyor.
Bunlar sadece büyük şirketler, bunlara ilaveten
programa katılan birçok Türk şirketimiz de var.
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İlk F-35 uçağı olan AA1’den başlayarak, teslim
edilen her uçakta Türk sanayii tarafından
üretilen bir parça var. Bu programın ortağı
olduğumuz ve bu silah sistemine sahip
olduğumuz için gurur duyuyoruz. F-35 uçağı,
savaş meydanlarını sonsuza dek değiştiriyor.
Türkiye bugün dünyanın en iyi uçaklarından
biri olan F-16’nın gururlu kullanıcılarından bir
tanesi, ancak sahne artık değişiyor. F-35 uçağı,
dünya sahnesine operasyon anlamında yeni
konseptler getirecek. Bu uçağı geleceğin silahı
olarak adlandırabiliriz.
“Bu törenle ilk 5. nesil uçakların teslim
alınmasından dolayı çok mutluyuz. Bu uçağın,
NATO’nun caydırıcılığına katkı sağlayacağını,
küresel barış ve güvenliğin sürdürülmesine ve
teröre karşı mücadelede tüm müttefiklerimize
hizmet edeceğini umuyoruz. Bahsettiğim gibi,
bu uçak özgün mühimmatlarımız olan SOM-J
ve HGK ile silahlandırılacak. F-35, Türkiye’de
tam operasyonel kabiliyete ulaştığında, kendi
silahlarımızı da bu uçaklara entegre edeceğiz
ve bu mühimmatlar tüm F-35 uçakları için
standart mühimmatlarından biri olacak. Bu
rüyayı gerçeğe dönüştüren ana yüklenici
Lockheed Martin’in tüm mühendis ve

çalışanlarına ve ayrıca uçaklarımıza güç veren
Pratt Whitney’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayrıca ana alt yüklenicilerimiz BAE Systems
ve Northrop Grumman’a programda bizimle
birlikte çalıştıkları için teşekkür ediyorum.
Bu programda büyük bir özveriyle çalışan
Savunma Sanayii Müsteşarlığı personeline
de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi
bir program yönetimi ortaya çıkarmak için
bizlerle yakın iş birliğiyle çalışan Türk Hava
Kuvvetlerine de teşekkürlerimi sunmak
isterim. Son olarak ortakların haklarını koruyan
ve bu programı çok başarılı bir şekilde ortaya
koyan Ortak Program Ofisine teşekkür ederim.
Bu önemli günde bizimle olduğunuz için
sizlere de teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin Bugüne Kadar
Kesinleşmiş 30 Adet Siparişi Var
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu toplam
dokuz ülkenin birlikte geliştirdiği programda
bugüne kadar üç binden fazla sipariş alınırken,
çeşitli konfigürasyonlarda toplam üç yüz uçak
ihtiyaç makamlarına teslim edildi. Türkiye’nin
Seviye-3 olarak ortak olduğu programda şu
ana kadar kesinleşmiş otuz adet (2+4+8+8+8)
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F-35A konfigürasyonunda sipariş verilirken,
tüm program kapsamında ise Türkiye’nin yüz
adetlik F-35A taahhüdü bulunuyor.
21 Haziran tarihinde teslim edilen 18-0001
kuyruk numaralı ilk uçağın (AT-1) ardından,
18-0002 kuyruk numaralı ikinci uçak (AT-2) ise
22 Haziran tarihinde resmî makamlara teslim
edildi. Bu teslimatın ardından ise her iki uçak
Türk Hava Kuvvetleri eğitmen pilotlarının
eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’nin
Arizona eyaletinde bulunan Luke Hava Üssüne
uçacak.
Teslim edilen ilk iki uçağın 2020 yılına kadar
Amerika’da kalması ardından ise Malatya’da
hâlen inşa faaliyetleri devam eden ve
akreditasyon süreçlerinin ardından 2019
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yılının son çeyreğinde tam operasyonel
hâle gelmesi hedeflenen 172. filoya bağlı
Entegre Eğitim Merkezine konuşlandırılması
planlanıyor.
Lockheed Martin tesislerinde üretimi devam
eden Türk Hava Kuvvetlerinin üçüncü (AT-3)
ve dördüncü (AT-4) F-35A uçaklarının ise 2019
yılının Mart ayında Türk makamlarına teslim
edilmesi planlanıyor. Üçüncü ve dördüncü
uçakların da aynı şekilde 2020 yılına kadar
yine Arizona’daki Luke Hava üssünde kalacağı
belirtilirken, üretim planlamasında 2019 yılının
Kasım ayında teslim edilmesi amaçlanan
beşinci ve altıncı uçağın ise teslim törenin
ardından aynı tarihlerde Malatya’da konuşlu
172. filoya gelmesi bekleniyor.

Malatya’daki kurulacak olan F-35 Entegre
Hava Eğitim Merkezinin, Amerika Arizona’da
bulunan Luke Hava Üssünün ikizi olacağı
kaydedilirken, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının
eğitimin yanı sıra özellikle Avrupa ve yakın
bölgelerdeki F-35 kullanıcı ülkelerin, pilot ve
bakım personeli eğitimlerinin bu merkezde
yapılması hedefleniyor.
Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitimi
kapsamında ise 2018 yılının Temmuz ayından
itibaren toplam 13 eğitmen pilotun eğitimine
Luke Hava Üssünde başlanacak. Her pilot için
dört ay sürmesi planlanan bu eğitimlerde %50
simülasyon, %50 de fiziki uçuş eğitimlerinin
yapılması öngörülüyor. Program kapsamında
ayrıca çok sayıda bakım personeli de
Amerika’da eğitim görecek.
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SAVTEK 9’uncu Savunma Teknolojileri Kongresi

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan ODTÜ
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:
“Gerek nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilmesi
gerekse yüksek teknoloji içeren altyapıların
oluşturulması konularında ODTÜ olarak
iş birliğine her zaman açık olduğumuzu
söylemek istiyorum.” ifadesini kullandı.

“Savunma ve güvenlik alanında güçlü
olmak, kendi beyin gücüyle bilgi ve teknoloji
üretmeyi gerektiriyor. Bilindiği üzere biz bu
gerçeği ısrarla “yerli ve milli sanayi” olarak
isimlendiriyoruz. Bugün Türkiye her geçen gün
savunma sanayinde kendi kendine yetebilen
ve teknolojiyi ihraç eden bir ülke olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ülkemize
bu onuru yaşatan bütün bilim insanlarımıza,
mühendis ve teknokratlarımıza minnettarız.
Savunma sanayi ürünlerini yerlileştirme,
sadece savunmamızı güçlendirmek değil
aynı zamanda bütçe açığını ortadan kaldırıcı
büyük bir etkendir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Bakanlığımız yeniden yapılanma sürecine
girmiştir. Bu kapsamda sanayi ve ihracata
yönelik olarak; Askeri Fabrikalar ve Askeri
Tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini kullanarak,
yabancılar dâhil gerçek ve tüzel kişilerin
ihtiyaçlarına yönelik teklif vermek, askeri
fabrika ve tersanelerin gelişimini sağlamak
üzere, %100 kamu sermayeli Askeri Fabrika
ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.)
unvanı altında bir şirket kurulmuştur. Kamusanayi ve üniversite iş birliğine imkân veren
bu kongreye destek sağlayan bütün kurum
ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve saygılarımı
sunuyorum.” diye konuştu.

Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili
Sayın Yunus Emre Karaosmanoğlu ise

Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan Prensipler
Başkanı Korgeneral Sayın Yavuz Türkgenci

Savunma Teknolojileri Kongresinin 9’uncusu
(SAVTEK 2018) 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde
ODTÜ-BİLTİR Merkezi organizasyonunda,
Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma
Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
ODTÜ ve Savunma ve Havacılık Sanayi
İmalatçılar Derneği SaSaD’ın koordinasyonu ve
destekleri ile ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde
düzenlendi.
Kongrenin açılışı 27 Haziran 2018 Çarşamba
günü Saat 10.00’da ODTÜ Kongre Kültür
Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda yapılırken,
açılış oturumunda, ODTÜ Rektörü Sayın
Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Millî Savunma
Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Yunus Emre
Karaosmanoğlu, Genelkurmay Başkanlığı
Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral
Sayın Yavuz Türkgenci, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Celal Sami
Tüfekçi hazır bulundu.
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ise yaptığı konuşmada Ar-Ge süreçlerinin
hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak
sistemlerin millileşmesine önemine
değindi. Türkgenci, “Ar-Ge süreçlerinin
hızlandırılması; teknolojik gelişmelerin hızına
ayak uydurulmasını sağlarken kullanılan
sistemlerin millileşme hususuna da olumlu
katkı sağlayacaktır. Ayrıca Ar-Ge süreçlerinde
tasarlanan sistemlerin, harekât ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde yönlendirilmesinin
önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Türk Silahlı Kuvvetleri olarak üzerinde
durduğumuz diğer bir husus, el yapımı
patlayıcılara karşı yürütmüş olduğumuz
mücadeledir. Bu mücadelede başarıya
ulaşmak için gerekli sistemleri değerlendirmek
maksadıyla; tedarik mak amlarımız,
akademisyen ve savunma sanayimizin
temsilcileri ile beraber 2018 Nisan ayında
yapmış olduğumuz çalıştayın da başarılı
olduğunu, ancak sonuçların uzun vadede
alınabileceğini düşünüyoruz. Bu vesile ile bu
konuda çalışmalar yürüten bilim insanlarımıza
ve savunma sanayimizin temsilcilerine
teşekkür ederiz.” dedi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar
Yardımcısı Sayın Dr. Celal Sami Tüfekçi ise:
“Gerek geçmişte yaşadığımız tecrübelerden
gerekse mevcutta ülkemizin ve bölge
coğrafyaların dışarıda ve içeride yaşadığı
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tehdit ve güvenlik sorunları dikkate
alındığında, ülkemizin istikbal ve istiklali için
etkili savunma varlığının her geçen gün daha
da güçlendirerek devam ettirmesinin önemine
hepimiz şahit olmaktayız. Güçlü ve kendine
yetebilen bir savunma için ordumuzun ve
güvenlik güçlerimizin vuruş gücü yüksek
etkinliği en az düşman unsurlarla rekabet
edebilir seviyede silah sitemleri ve teçhizatlarla
donatılarak daimî bir şekilde modernize
edilmesi gerekliliği aşikardır. Bu nedenle,
milli savunma sanayimizin teşkil edilerek
güçlendirilmesi ve bu milli sanayimiz eliyle
güvenlik güçlerimizin modernizasyonu temel
vazifesi olan Müsteşarlığımız, ihtiyaç duyulan
silah sistemlerimizin önümüzdeki dönemde
tümüyle yerli ve milli olarak geliştirilmesi
hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.
Savunma ve güvenlik alanındaki gücümüz silah
gücüne, silah gücü de en büyük kuvvet çarpanı
olan teknoloji gücünü elinde bulundurmak
suretiyle sağlanabileceği dikkate alındığında,
iki önemli husus ortaya çıkmaktadır. İlki,
mevcut harekât konseptlerimiz çerçevesinde
ihtiyaç duyulan platform ve sistemlerin milli
imkanlarla tasarlanarak üretilmesinde ortaya
çıkan kritik alt sistem, bileşen ve teknolojilerin
kendimize ait olacak şekilde geliştirilerek
mevcut durumda tam bağımsız bir savunma
sanayisini oluşturmaktır.
Diğeri ise; özellikle son yıllarda siyasi iradenin
göstermiş olduğu yaklaşım ve liderlik ve buna
bağlı olarak Müsteşarlığımız dahil savunma
sanayimizin tüm paydaşlarının sergilemiş
olduğu politika ve performanslar neticesinde
savunma teknolojilerinde elde ettiğimiz
kabiliyetlerden cesaretle, ilerisinin savaş
konseptlerini şekillendirecek teknolojileri de
şimdiden çalışmaya başlamaktır.

çalışmalarını sürdürmesi önemli olup,
bu çerçevede Müsteşarlığımız olarak bir
yol haritası kapsamında Ar-Ge konularını
önceliklerine göre projelendirme faaliyetlerini
yürütüyoruz. Ar-Ge Yol Haritası olarak
adlandırdığımız ve ilgili konu başlıklarında
bir program yönetimi bütünlüğü yaklaşımı ile
altında projeler oluşturduğumuz bu yol haritası
sizlerin geri beslemeleri ile güncellenmeye
devam devam edecektir. Tanımlanan Ar-Ge
projelerinde Üniversitelerimizin, Araştırma
Kuruluşlarımızın ve KOBİ’lerimizin daha
fazla görev alacağı, sanayimizin ise daha çok
yönlendirici vazifesini üsteleneceği proje
modellerine ağırlık vermeye çalışıyoruz.” dedi.
Açılış konuşmalarını takiben SaSaD Genel
Sekreter Yardımcısı Sayın Yılmaz Küçükseyhan
tarafından Türk ve Dünya Savunma Sanayi’nin
irdelendiği sunum da ilgiyle takip edildi.
Üç gün süren kongrenin programında
“Kara/Deniz/Hava-Uzay Platformları”, “SilahMühimmat-İtki Sistemleri”, “Zırh, Koruma
ve Görünmezlik Teknolojileri”, “El Yapımı
Patlayıcılar Tespit, Korunma ve İmha”, “İnsansız
Sistemler”, “Muhabere, Elektronik, Bilgi, Keşif
ve Gözetleme Sistemleri”, “Elektro- Optik
ve Algılayıcı Teknolojileri”, “Elektronik Harp
Sistemleri”, “Siber Güvenlik Teknolojileri”,
“Modelleme-Simülasyon, Artırılmış Gerçeklik,
Sanal Gerçeklik”, “Mikro ve Nano Teknolojiler”,
“Savunma Uygulamalarına Yönelik Güç ve
Enerji Teknolojileri”, “Malzeme Teknolojileri”,
“KBRN-p Savunma Teknolojileri”, “Yöneylem
Araştırması ve Karar Destek Sistemleri”,
“Ağ Merkezli Harp”, “Savunmada İhtiyaç ve

Kaynak Yönetimi”, “İnsan Faktörü ve Sağlık”,
“Lojistik Yönetimi”, “Sistem, Proje, Üretim
ve Risk Yönetimi”, “İnovasyon; AR-GE ve
Teknoloji Yönetimi”, “Savunmada Kamu
Üniversite-Sanayi İşbirlikleri”, “Kalifikasyon/
Sertifikasyon/Akreditasyon” ve “Savunmada
Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ, Büyük Veri
Analizi” ana temalarında 125 bildiri sunuldu.
SAVTEK 2018 kapsamında, 27 Haziran 2018
Çarşamba günü öğleden sonra “Savunma
Sanayi’nin Gelecek 20 Yılı Paneli” gerçekleşti.
SaSaD Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Baysak
Moderatörlüğünde yapılan panelde FNSS
Kara Araçları, TUSAŞ Hava Platformları, DESAN
Deniz Platformları ve Aselsan C4ISR alanında
gelecek 20 yılda beklenen gelişmeler ve bu
konuda kuruluşlarının hazırlık çalışmaları
hakkında bilgi sunmuşlardır Ayrıca SSM
tarafından tamamlanan, halen üzerinde
çalışılan ve gelecek 20 yıl için programlarına
aldıkları projeler konusunda bir sunum yapıldı.
Kongrenin son günü moderatörlüğünü Prof
Dr. Sayın Gözde Bozdağı Akar’ın yaptığı ve Hv
Svn Alb. Şakir Cumhur Somer, Mustafa Özçelik
(SSM), Mustafa Dayıoğlu (TÜBİTAK), Dr. Emin
İslam Tatlı (SSM), Orçun Dayıbaş (Havelsan),
Dr. Atilla Özgit (ODTÜ-Biltir) panelist olarak
katıldığı “Büyük Veri,Yapay Zeka ve Siber
Güvenlik “ başlıklı panel icra edildi.
Kongreye Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler,
Sanayiciler den oluşan 500 civarında bir
katılım sağlanırken, panel, bildiri ve davetli
konuşmacılarının da ilgi ile takip edildiği
görüldü.

Elbette ki teknolojik üstünlüğe sahip olmanın
en önemli basamağı Ar-Ge faaliyetleridir.
Önemli ölçüde finans ve nitelikli insan kaynağı
gerektiren Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması,
azami ölçüde neticelerinin ürünleşerek
katma değerinin yükseltilmesi için birinci
öncelik olarak devlet desteğinin gerekliliğin
farkındayız ve bu nedenle savunma
harcamalarımızda Ar-Ge payını yükseltmeye
devam etmekteyiz. Bunun yanı sıra, zamanı
ve kaynakları verimli kullanmak adına doğru
alanda araştırmacılarımızın, tasarımcılarımızın
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Siber Güvenlik Kümelenmesi Tanıtım Toplantısı Ankara’da
Gerçekleşti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde
k u r u l a n Tü r k i y e S i b e r G ü v e n l i k
Kümelenmesinin tanıtım toplantısı Savunma
Sanayii Müsteşarlığının Ank ara’dak i
yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantı
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir, kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektör
temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Tanıtım toplantısının açılışında söz alan
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Güvenlik ve
Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa
Özçelik kara, deniz, hava ve uzay alanlarında
son 15 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin
inanılmaz bir atılım yaptığına dikkat çekerek
şunları söyledi; “Toplum olarak aslında tüketen
bir toplumdan üreten ve hatta ürettiklerini
yurt dışına ihraç eden bir ülkeye dönüştük.
Siber güvenlik tarafına baktığımızda 5. boyutta
aslında bardağın boş tarafının biraz daha fazla
olduğunu görüyoruz, özellikle de yazılım ve
donanım anlamında dışa bağımlılığımız var
ama bir taraftan da bardağın dolu tarafını
da görüyoruz. Potansiyeli olan genç bir
nüfusumuz var. Sermayenin aslında büyük
oranda insan sermayesi olduğu bir alan
olduğu için biz inanıyoruz ki son 15 yılda diğer
platformlarda kat ettiğimiz yolun çok daha
fazlasını çok daha hızlı sürede siber güvenlik
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alanında da kat edebiliriz. Bu bakış açısıyla
2017 yılında çeşitli paydaşlarımızla sektörel
bir değerlendirme yapalım dedik. Sektörün
problemlerini ortaya koyma amacıyla kamu,
özel sektör, üniversite bütün paydaşlarımızı bir
araya getirdik. Problemleri çeşitli etkinliklerde
tartıştık, çözüm önerilerini masaya yatırdık.
Daha sonra bu önerilerimizi elde ettiğimiz
çıktıları karar çalıştayımızda bir araya getirip,
Müsteşarlığımız himayelerinde düzenlenen
Üçüncü Siber Savaş ve Güvenlik Konferansında
kamuoyuna deklare ettik. Bütün bu süreci
Cumhurbaşkanlığımız, Başbakanlığımız,
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığımız başta
olmak üzere siber güvenlikle ilgili kurumları
dâhil ettiğimiz bir Yönetim Kurulu teşkil ettik
ve süreci oradaki temsilcilerle yürütmeye
çalıştık. Bu çalışmaların neticesinde yapılan
sektörel analizde 4 tane ana problem sahası
çıktı:
• Paydaşlar arası iletişim,
• İnsan kaynağı,
• Standardizasyon, sertifikasyon konusu,
• Yurt dışı ve yurt içi pazarla iletişim.
Bütün paydaşlarla bir araya geldiğimiz
çalışmalarda bu problemleri ortadan
kaldırmak için bir model ortaya konuldu.

Siber güvenlik taraması modelini oluşturduk.
Bu model arz ve talebin birleştiği noktada
yer alıyor. Bu modelde arz ve talebi bir araya
getiren ve yönlendiren, etkileşimi arttıran bir
yapı tasarladık.” diye konuştu.
Siber güvenlik alanında insan kaynağı eksiğinin
azaltılması amacıyla da üniversitelerle
etkileşim içinde olacak Savunma Sanayii
Müsteşarlığı bünyesinde yer alacak Savunma
Sanayii Akademisinin altında bir yapı
planladıklarını ifade eden Özçelik, siber
güvenlik markası yaratabilmek, eko sistemi
geliştirmek için yetkin mekanizmalar kurmak
gerektiğinin de altını çizdi. Özçelik, bu vizyon
doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesi,
sektörel kapasitenin geliştirilmesi ve paydaşlar
arası iletişimin arttırılması gerektiğini
vurguladığı konuşmasında, geçen kasım
ayında gerçekleşen Üçüncü Uluslararası Siber
Savaş ve Güvenlik Konferansı sonrasında
geçen sürede yaptıkları faaliyetleri de kısaca
katılımcılarla paylaştı. Özçelik; “Siber Güvenlik
Kümelenmesi projesini başlattık, bir bütçe
oluşturduk ve bu faaliyetleri yürütmek üzere
Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın bir iştiraki
olan SSTech A.Ş. ile anlaşmış durumdayız.
SSTech A.Ş. bünyesinde bir koordinasyon ofisi
oluşturduk. Hızlı bir şekilde ekip yapılanmasını
oluşturuyoruz. Bu süreçte hem yurt dışı hem

Bülten | 2

Bülten | 2
Nisan/Mayıs/Haziran 2018

de yurt içinde paydaşlarımızla bir araya geldik.
Problemlerin çözümüne yönelik faaliyet proje
alanında neler yapıldığını gözden geçirdik.
Uluslararası platformda ise 2018 yılının Mart
ayında Avrupa’nın en büyük siber kümelenme
örneklerinden bir olan Hollanda’daki HSD
Siber Güvenlik Kümelenmesine bir ziyaretimiz
oldu. Bu ziyaretle bu kümelenmenin yapısını
algılamayı amaçladık. Beş yıllık bu kümelenme,
bir başarı hikâyesi. Orada şöyle bir kavramla
karşılaştık. Dünya’da yirmi tane büyük küme bir
araya gelmişler ve bir platform oluşturmuşlar.
Bunun amacı da kümelerin arasındaki
etkileşimi arttırmak. Biz yaptığımız çalışmaları
anlattığımızda bize ‘Kümenizi kurun ve bize de
başvurun, biz sizi aramızda görmek istiyoruz.’
dediler. Biz bunu önemsiyoruz. OSSA, TSSK
gibi ülkemizdeki kümelerle de görüşerek,
onların bu konudaki birikimlerinden istifade
ettik. Akademi ile görüşmelerimiz oldu. İnsan
kaynağı yetiştirilmesi için ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi
ve Gazi Üniversiteleri ile bir araya gelerek bir
faaliyet listesi oluşturduk. Herkesin konunun
hassasiyetinin farkında olduğunu gördük.
Üyelik başvurularını alacağımız portalımızı
oluşturduk. Kurumsal kimlik çalışmalarımız
da başladı.” diye konuştu.
2018 yılında siber güvenlikle ilgili sektörel
bir çıkarma yapmak istediklerini dile getiren
Özçelik; “Bugün burada bizimle olan 64
firmamız var. 2018 yılında mümkünse
tüm bu firmalarımızı yurt dışına götürerek
stant düzeyinde fuarlara katılarak ve B2B
görüşmeler ayarlayarak sektörün yurt dışı
pazarlarını görmesini istiyoruz. Diğer yandan
insan kaynağı geliştirilmesi, uluslararası
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sertifikasyon da verebilecek bir teknik
eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Lise ve
üniversitelerimize de katmanlı bir şekilde
aşama aşama ulaşmak istiyoruz. Özellikle
üniversitelerde kurulacak siber güvenlik
kulüplerinin oluşturulmasını, oradaki ilgili
hocanın kulübe entegre edilmesini, onun
üzerinden bizim üniversitedeki insan
kaynağını takip etmemizi ve bir insan kaynağı
havuzunun oluşturulmasını amaçlıyoruz.
Bunu da yapacağımız farkındalık eğitimleri
ile gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.
Siber güvenlikte bugün açık inovasyon
kavramının konuşulduğunu ifade eden
Özçelik, büyük firmaların inovasyonu bugün
kendileri yapmadıklarını söyleyerek sözlerini
şöyle sürdürdü; “Büyük firmalar inovasyonu
kendileri yapmıyorlar, ithal ediyorlar ve bunu
KOBİ firmaları üzerinden yapıyorlar. Bizim
de bir şekilde eko sistemimizi arttırmamız
gerekiyor. Tabi amacımız girişimciyi KOBİ’ye
dönüştürüp onları yalnız bırakmak değil.
Özellikle KOBİ’lerimize ürün stratejisi, dünyada
kendilerini nasıl konumlandırmaları gerekiyor,
bunlarla ilgili profesyonel danışmanlık
hizmetleri vermeyi amaçlıyoruz.” dedi.
Kümelenme sürecinde firmaların
aktif başvurularını bugün itibariyla
yapabileceklerinin altını çizen Özçelik,
firmaların siber.ssm.gov.tr adresinden portala
üye olabileceğini söyleyerek konuşmasını
sonlandırdı.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ise sağlıktan ulaşıma, ulaşımdan
haberleşmeye, haberleşmeden enerjiye,

enerjiden eğitime kadar bir dizi alanda
ülkenin güvenliğinin sağlanması, kurum ve
kuruluşların bilgi güvenliğinin tesis edilmesinin
çok önemli olduğuna vurgu yaparak şunları
söyledi; “Bugün bilginin korunması; insanların
haberleşme güvenliğinin korunması; özel
şirketlerin, kamunun, emniyet birimlerimizin,
silahlı kuvvetlerimizin ve devletimizin
hassas birimlerinin bilgilerinin korunması;
onların kendilerini emniyette hissetmesi;
bütün bu zincir aslında savunma tabanının
içinde yer alıyor. Geniş bir alanı kapsıyor, o
hâlde biz sadece siber güvenlik değil, diğer
konularda da SSM olarak bize atfedilen
kanun maddelerinin görevleri arasında böyle
bir geniş spektrumlu bakmamız gerektiğini
düşünüyorum. Görevler sıralanırken, Savunma
Sanayiinin geliştirilmesi, formasyonu, bu
alanda şirketler kurmak gibi bir dizi görev
aslında bize verilen görevler arasında yer
alıyor. Siber alanının boş bırakılmaması
gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Emniyet
Teşkilatımızın siber güvenlik projeleri
önümüze geliyor. Bu projeleri hayata geçirmek
durumundayız ve bunları yaparken de başta
kendi teşkilatımız olmak üzere birçok sorunla
karşılaşıyoruz. Ürün kullanımına yabancı
bağımlılık söz konusu. Diğer yandan her
kurum kendi çözümünü, ihtiyacını kendisi
gidermeye çalışıyor. Burada kurumlar arası
koordinasyonun sağlanması adına bize
verilmiş bir görev var. Bu kapsamda geniş
tabanlı, geniş katılımlı; çözüm sağlayıcılar, ürün
kullanıcılar tüm paydaşların bir araya gelerek
sinerji oluşturacağı nasıl bir yapı oluştururuz
diye strateji oluştururken, kümelenmenin
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bunun için en uygun ortam olduğuna karar
verdik. Kümelenmede herkesin omuz omuza
olduğu, çözümlerin beraberce bir paydaş
zihniyeti içinde geliştirecekleri ve geliştirme
alanlarının ortak olarak itekleneceği, bir
taraftan bilginin arttırılması, insan kaynağının
yetiştirilmesi, insan kaynağından oluşan
şirketlerin ayakta kalmaları, desteklenmeleri,
yerli ürünlerin öncelikle kullanılır hâle
gelmesi; ürünlerin kullanıldıkça olgunlaşması,
şirketlerimizin ayakta kalabilmesi gibi bir dizi
konuya hep beraber el atmamız gerekiyordu.
Burada donanım meselesi de unutulmamalı.
Belli aşamaları oluşturması açısından bu
alanın da radarımızdan kaçmaması gerekiyor
diye düşünüyorum. Yerli ve millî çözümler
oluşturmak burada bizim en önem verdiğimiz
konuların başında geliyor. Her kurumumuzun
millî ve yerli ürünleri geliştirirken test,
sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri de çok
önem taşıyor. Bu mekanizmayı kurduğunuzda
bütün paydaşlar şundan emin olmalı ki; bu
yapının onayladığı testten geçirdiği, sertifiye
ettiği her ürün rahatlıkla kullanılabilir, bu
yapının bir ana önce kurulması gerekiyor. Bu
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yapıyı kuracak insan kaynağının da bir an önce
oluşturulması gerekiyor. Akademi projesi de
bunlardan bir tanesi.” diye konuştu.
Daha yolun başında olduklarını ifade eden Prof.
Dr. Demir, bu kümelenmenin oluşturulmasıyla
tüm paydaşların beraber yol aldığı, katma
değerin oluşturulduğu, kimsenin dışlanmadan
her bir paydaşın en ufak katkısının bile bu
kümelenmeye faydası olacağı bilinciyle
hareket edeceklerini söyleyerek sözlerine
son verdi.
Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma
Sanayii Müsteşarlığının desteğiyle geçen yıl
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla
oluşturuldu.
SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen projenin
vizyonu, siber güvenlik alanında yetkin
insan kaynağı ve markalaşmış yerli ve millî
çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz
sahibi olmak olarak belirlendi. Bu kapsamda
Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının
sayısının arttırılması; üyelerinin teknik,
idari ve finansal açılardan gelişimlerinin

desteklenmesi; siber güvenlik ekosisteminin
standartlarının geliştirilmesi, ürün ve
hizmetlerin markalaşması; firmaların daha
hızlı şekilde ortak pazara girebilmeleri; ArGe, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları;
ihracat miktarlarını arttırmaları hedefleniyor.
Siber Güvenlik Kümelenmesi kurulmasıyla
önümüzdeki dönemde Türkiye’de ve
M ü s te ş a r l ı k b ü nye s i n d e y ü r ü t ü l e n
siber güvenlik projelerinde azami yerli
katılımın sağlanması, özellikle kritik olarak
değerlendirilen bazı yazılım ve donanımsal
alt bileşenlerin millî imkânlarla geliştirilmesi,
rekabetçiliği sağlamak ve millîliği korumak
hedefleri arasındaki ideal dengenin kurulması
suretiyle siber güvenlik teknolojileri alanında
sektöre kabiliyet kazanımı hedefleniyor.
SSM, sanayileşme stratejisine uygun olarak,
söz konusu kazanımların sadece ana
yüklenici seviyesinde değil, KOBİ/yan sanayi
seviyesinde de yayılmasını planlıyor. Diğer
taraftan, kümelenme kapsamında siber
güvenlik alanında Türkiye’de yetişmiş personel
eksikliğinin kapatılmasına yönelik çalışma ve
proje faaliyetlerine de destek verilecek.
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