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SaSaD olarak görevimizi “Türk
Savunma ve Havacılık Sanayiinin
yurt içinde ve uluslararası
platformlarda sesi olmak, sektör
oyuncularının iş yapma ortamına
kolaylıklar sunulmasına aracılık
etmek” şeklinde tanımlıyoruz.
B öy l e l i k l e s e k tö r ü m ü z ü n ,
ülkemizin savunma ve güvenlik
ihtiyaçlarına çözüm üretebilmesini
ve uluslararası rekabet gücüne
sahip bir seviyeye ulaşmasını
hedefliyoruz.
Burada bir tespitte bulunmak
gerektiğini değerlendiriyorum.
Türk Savunma Sanayii, Savunma
Sanayii Başkanlığının liderliğinde
önemli bir gelişme kaydetti. Bu
gelişme iç güvenlik alanında
ihtiyaçların yerel kaynaklardan
çoğunlukla millî çözümlerle
karşılanmasında da çok önemli
bir ilerleme oluşturdu.
Son dönemde yapılan mevzuat
değişikliği ile SSB, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı gibi iç güvenlikten
sorumlu kurumlarımızın taleplerini
de karşılar hâle gelmiştir.
D e r n e ği m i z , k u r u l u ş u n u n
27’nci yılında sektör ile ilgili her
etkinlikte bir şekilde yer almaya
gayret etmektedir. Bu kapsamda
geçtiğimiz yıl faaliyetlerimiz
ve önümüzdek i planlanan
çalışmalarımız ALMANAK adını
verdiğimiz dokümanda toplanarak
yayınlanmıştır.
Tüzüğümüze göre ancak üretici,
mühendislik hizmeti veya
lojistik destek hizmeti veren
sanayiciler SaSaD üyeliğine
kabul edilmektedir. Sadece
ticari faaliyette bulunan, avcılık
malzemeleri üreten/ticaretini
yapan, temsilcilik yapan firmalar
yani savunma, havacılık ve
uzay sanayii kuruluşu olarak
nitelendirilmeyen firmalar
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üyelerimiz arasında yer
alamamaktadır. Nitelikli güvenlik
konularında örneğin anayurt
güvenliği, akıllı şehirler, siber
güvenlik alanlarında faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşlar
üyelerimiz arasında yer almaktadır.
Bu k riterler çerçevesinde,
SaSaD hâlen 197 aktif üyesinin
yanında 5 küme derneği ve bu
dernek üyelerinin dolaylı olarak
SaSaD çatısı altında toplanması
ile yaklaşık 1000 sanayicinin
temsil edildiği bir sivil toplum
kuruluşudur. Derneğin ana
gelir kaynağı üyelerinin aidat
ödemeleridir.
Her ülkenin koşulları kendine
özgü olup, bu pek çok alanda
olduğu gibi savunma, uzay ve
havacılık sanayiinde kendine özel
çözümler üretilmesi sonucunu
doğurmaktadır.
Örnek vermek gerekirse, yazılı
kaynaklar savunma sanayiinde
gelişim basamaklarından
bahseder. Gelişim süreci kademeli
olarak parçadan bütüne doğru bir
yetkinlik geliştirmeyi öngörür. Yani
kendi platformunuzu tasarlayıp
üretebilmeniz için önce alt
sistemlerde uzmanlaşmayı
salık verir. Oysa Türk Savunma
Sanayiinin yaşadığı gelişim süreci
buna uygun olarak gelişmedi
ve ilerlemiyor. Önce kendi
platformumuzu geliştirmeliyiz
ki, içerisini yerli alt sistemlerimiz
ile donatabilelim görüşü hâkim
oldu. Bugün kara, hava, deniz ve
uzay için özgün platformlarımız
ortaya çıkmaya başladı. Bunların
içini her geçen gün daha fazla
oranda özgün ve yerli alt sistemler
ile donatmayı hedefliyoruz. Eğer
literatüre uygun hareket ediyor
olsaydık, batılı rakiplerimizle arayı
asla kapatamazdık. Bugün pek çok
alanda savunma sanayii devleri ile
kıyasıya yarışıyoruz.

Konuların ve kavramların özüne
inilmesinde SaSaD’ın önemli bir
işlev yerine getirebileceği şüphe
götürmez. Bu anlamda önemli
faaliyetler de yürütülmektedir.
Geçtiğimiz yıl içerisinde
Savunma Sanayiimizin en önemli
etkinliği olarak kabul edilen
SAVTEK Savunma Teknolojileri
Konferansı ODTÜ ile birlikte
o rg a n i ze e d i l m i ş t i r. Yi n e
akademik anlamda önemli katkılar
yaptığına inandığımız Siber
Savaş Uluslararası Konferansı,
İleri Malzemeler ve Süreçler
Forumu, 7. Havacılık ve Aviyonik
Semineri, İnsan Kaynakları
Çalıştayı, Ömür devri Yönetimi
Konferansı, Roboik Otonom
Sistemler Yarışması da ilgili taraflar
ile birlikte geçtiğimiz yıllarda
gerçekleştirilmiştir. Bu yıl USMOS,
Geleceğin Askeri ( Future Soldier
) planladığımız üzerinde yoğun
olarak çalıştığımız etkinliklerdir.
Bu ortamların dilimizin
döndüğü, aklımızın erdiğince
ilişkin konuları ve ülkemizin
şartlarını değerlendirdiğimiz ve
ayrıca sanayicilerimizin yabancı
sanayiciler ile bir araya geldikleri
önemli platformlar olarak
kullanmaya çalışıyoruz.
Savunma Sanayiimiz Silahlı
Kuvvetlerimize hizmet etmek
için devletin önderliğinde
oluşturulmuş stratejik bir
sektördür. Dolayısıyla her türlü
etkinlik ve platformda TSK
temsilcilerinin varlığı bizlerin
en büyük beklentisidir. Bu
çerçevede tüm etkinliklerimize
davette kusur etmiyoruz. Şunu
da belirtmeliyim ki, derneğimiz
tarafından düzenlenen etkinliklere
paydaşlarımızın yoğun katılım
sağladıklarını da görüyoruz. Hatta
pek çoğunu birlikte düzenliyoruz.
Bununla bir likte, iletişim
kanallarını daha da geliştirmeye

ihtiyacımız olduğunun farkındayız.
Kültürümüzün de etkisiyle açık
tartışmalardan uzak durma
eğilimi sektörümüzde yok
değil. İhtiyaç makamları, tedarik
organizasyonları ve sanayiciler
olarak hepimizin aynı millî hedef
için çalıştığımıza gönülden inanır
ve bu ortak noktadan hareket
edersek, iletişimimizi daha da iyi
bir noktaya taşıyabiliriz.
İDEF, bu amaca hizmet edecek
üyelerimizin yoğun ilgi göstererek
katılım sağladıkları yetenek ve
yetkinliklerini yerel ve ulusal
k atılımcılara sergiledik leri
çok önemli uluslararası bir
platformdur.
SaSaD olarak biz de önceki
yıllarda olduğu gibi yine aynı
yerde stant açarak katılıyoruz ve
partnerlerimizin, üyelerimizin, üye
olmak isteyen sektör oyuncularının
ziyaretlerini bekliyoruz.
Fuar süresince ASFAT A.Ş. ve ADS
ile iş birliği protokolü imzalamamız
planlandı.
19 Nisan 2019 günü 30.ncu Olağan
Genel Kurulumuzu yaptık. Yoğun
bir katılımın olduğu toplantıda
başarılı sanayicilerimize ödülleri
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
MANDAL ve protokol tarafından
takdim edildi.
2018 yılı Sektör Performans
Raporumuz ve Yeni Directory
yayınlanmış olup ziyaretçilerimiz
standımızdan edinebileceklerdir.
IDEF Uluslararası Savunma ve
Havacılık Fuarının dünya ve
ülkemiz barışına vesile olmasını
ve sektörümüze yeni açılımlar
sağlamasını diliyor selam ve
saygılarımı sunuyorum.

Öner Tekin
SaSaD Yönetim Kurulu
Başkanı
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SASAD’ın 30’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da
Gerçekleşti
Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR’in
katılımlarıyla, Savunma
ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği’nin
(SASAD) 30’uncu Olağan
Genel Kurul Toplantısı ve
Savunma Sanayii Ödül
Töreni etkinliği, 19 Nisan
2019 Cuma günü Ankara’da
gerçekleşti.
Toplantıya SaSaD üyesi firmaların
temsilcilerinin yanı sıra; SSB
Başkan Yardımcıları Dr. Celal Sami
TÜFEKÇİ ve Dr. Mustafa Murat
ŞEKER, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan MANDAL, OAİB ve SSİB
Genel Sekreteri Özkan AYDIN, ASO
Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ile MSB
ve SSB ilgili daire başkanları ve
diğer ilgili kurum ve kuruluşların
yöneticileri katıldı.
İki bölüm hâlinde gerçekleştirilen
toplantının ilk bölümünde SaSaD
Yönetim Kurulu Başkanı Öner
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TEKİN bir açılış konuşması yaptı.
Her devletin/hükûmetin temel
görevlerinden birinin, ülkesini
korumak ve yur ttaşlarının
güvenliğini sağlamak olduğunu
vurgulayan TEKİN; “Bunu yapmak
için Silahlı Kuvvetler ve bağımsız
Savunma Sanayii çok önemli
iki güç olarak öne çıkmaktadır.
Bu iki önemli gücü birbiri ile
iyi koordine edilebilmek için
savunma tedarik pratiğinin ve
prosesinin geliştirilmesi olmaz
ise olmaz koşuldur. Bu gelişme
sağlanamaz ise Savunma Sanayii
yetkinliği giderek kaybolacak ve
gelecekteki büyük tedariklerin
yabancı kaynaklardan yapılmasına
giden bir yol açılacaktır.” dedi.
Böyle bir gelişmeye engel olmak
için tanımlanan Savunma Tedariki
Yönetiminin Güçlendirilmesi
konusunun ülkemiz açısından
çözülmüş olduğunu belirten
TEKİN; “Savunma tedariki ve
Savunma Sanayiinin gelişiminden

sorumlu olarak doğrudan
Cumhurbaşk anlığına bağlı
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
ile Savunma Sanayii programları
hakkında karar veren Savunma
Sanayii İcra Komitesi (SSİK)
oluşturulmuş bulunmakta. Bu
oluşumlarla diğer sektörlerin sahip
olmadığı birçok ayrıcalık bizim
sektörümüzde yer almaktadır.”
diye konuştu.
Türk savunma ve havacılık
sektörünün ihracat rakamlarına
da ilişkin değerlendirmelerde
bulunan TEKİN; “Savunma ve
Havacılık Sanayii İhracatçılar
Birliği tarafından açıklanan
verilere göre Savunma Sektörü
ihracatı bir önceki yıla kıyasla
%17’lik bir artış ile 2 milyar 35
milyon dolar seviyesine ulaştı.
2018 öncesi iki yıldır devam
eden %3-4 seviyesindeki istikrarlı
yükseliş dikkate alındığı zaman,
ihracatta gerçekleşen bu artış,
sektör performans verilerinde

yani Toplam Satış Tutarı, ÜrünTeknoloji Geliştirme, İstihdam gibi
konularda da benzer olumlu bir
tablonun gerçekleşeceğini bizlere
işaret etmektedir. Bu olumlu
gelişmenin 2019 içinde gelişerek
süreceğini değerlendiriyoruz.” diye
konuştu.
TEKİN, son olarak dernek üyeleri
için yeni fırsatlar yaratmak
a m a c ı y l a S a S a D ’ı n o r t a k
alımlarında tek bir vücut olarak
hareket etmeye ve tedarikçilerle
anlaşmalar yapmaya başladığını
belirterek, bunun ilk örneğinin
de PTT ile yapılan e-PTT iş birliği
protokolü olduğunu söyledi.
SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı
Öner TEKİN’in konuşmasının
ardından Genel Kurul Başkanlık
Divanı Seçimi yapıldı. Seçimden
sonra SaSaD Genel Sekreteri
Hüseyin BAYSAK, 2018 yılı
çalışma raporu ve bilançosu
hakkında bilgiler verdi. Genel
Kurul toplantısında yapılan
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tüzük değişikliğinin onaylanması
ve Avrupa Havacılık, Uzay ve
Savunma, Güvenlik Teşkilatı
(ASD) üyeliği ile güncel ilgili
bilgiler paylaşıldı. SaSaD Yönetim
ve Denetim Kurullarının ibrası
ve SaSaD tüzüğünde yapılacak
değişikliklerin oylanmasının
ardından ise toplantıya ara verildi.
Protokol üyelerinin de katıldığı
toplantının ikinci bölümde tekrar
kürsüye gelen SaSaD Yönetim
Kurulu Başkanı Öner TEKİN,
Savunma Sanayii politikasının ve
stratejilerinin tanımlanmasının
Savunma Sanayiinin gelişimi
ile doğrudan bağlantılı çok
önemli bir konu olduğunu dile
getirerek, “Ülkenin savunma
ve ekonomik önceliklerini
belirlemek amacıyla, Savunma
Sanayii Politikası ve Stratejisi
Dokümanı 1998 yılında Bakanlar
Kurulu Kararı ile resmî gazetede
yayınlanmıştır. Bu kararname
gereği, Millî Savunma Bakanlığı
tarafından Kritik Teknolojiler ve
Ürünler listesi hazırlanması ve her
yıl güncellenmesi ön görülmüştür.
Hazırlanan bu çalışmanın ilgili
sanayicilerimizle güncel olarak
paylaşılması ise bizler için çok
büyük önem arz etmektedir.” dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail DEMİR, Olağan Genel
Kurul Toplantısı sonrasında
g e rçe k l e ş t i r i l e n S av u n m a
Sanayii Ödül Töreni’nde yaptığı
konuşmada, Türk Savunma
Sanayiinin ilk kümelenmesi olan
SaSaD’ın yaptığı çalışmalara
değinerek, Türkiye’nin kendi
özgün ürünlerini geliştirmesinin,
üretmesinin büyük önem
taşıdığını söyledi. Prof. Dr.
DEMİR “SaSaD bugüne kadar
sektöre verdiği katkılarıyla dikkat
çeken bir oluşum. Gerek yurt içi
gerekse yurt dışı faaliyetlerde
sektör için bir lokomotif rolü
üstleniyor. Savunma Sanayii
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ailesi birbirlerinden çok da uzak
olmayan bir küme. Bu ailenin
birlikte çalışması çok önemli,
çünkü ülkemizde kendi özgün
ürünlerini üretmek konusunda
oluşan irade her daim istiklal ve
istikbalimizin ana taşlarından biri
olacaktır.” dedi.

kazandıracak Endüstriyel Yetkinlik
Değerlendirme ve Destekleme
Programı (EYDEP) ve yakın
zamanda hayata geçecek Yetenek
Envanteri (YETEN) portalıyla
sektörü genişletme çalışmalarına
hız kesmeden devam edeceklerini
söyledi.

Prof. Dr. DEMİR, Savunma
Sanayiinin diğer sektörler ve
kamu yapılanmaları için örnek
gösterilen başarılara imza attığını
vurgulayarak, “Türkiye’nin kendi
savunma tedarikini kendi özgür
iradesiyle yapma yönündeki
adımlarına karşı yapılan tehditler
gösteriyor ki, Savunma Sanayii
konusunda bağımlılığın size
hiçbir garantisi yok. Savunma
Sanayii alanında bağımlılık size
ileride bir çelme olarak dönebilir.
Millî ve yerli sanayi derken kendi
öz gücümüze güvenmenin ana
taşlarını oluşturmayı hedefledik.”
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Savunma
Sanayii Ödül Töreni icra edildi.
SaSaD üyelerinin beyanlarına
dayalı 2018 yılı performans
verilerine göre Büyük İşletme
ve KOBİ olarak iki kategoride
sınıflandırılan sanayicilere ödülleri
ise Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii
Başkan Yardımcıları Mustafa Murat
ŞEKER ve Celal Sami TÜFEKÇİ
tarafından verildi.

Sektöre ilişkin 2018 verilerini de
katılımcılarla paylaşan Prof. Dr.
DEMİR, Savunma ve Havacılık
cirosunun 2018 yılında bir
önceki yıla göre yaklaşık yüzde
31 artarak, 8 milyar 761 milyon
dolara yükseldiğine dikkati
çekerek şunları aktardı: Savunma
Sanayii ihracatımız bir önceki
yıla göre %20 artışla 2 milyar 188
milyon dolara ulaştı. Geçen yıl,
Savunma Sanayii alanında ArGe için 1 milyar 448 milyon dolar
harcamışız. Savunma Sanayiimizin
bu noktaya gelmesinde en önemli
faaliyet olan Ar-Ge çalışmalarına,
toplam cirosuna göre şu an en
yüksek kaynak ayıran sektör
durumundayız. Sektörümüzde 67
bin 239 kişilik istihdam rakamına
ulaşmış bulunmaktayız. Yerli ve
millî Savunma Sanayiinin ülke
savunmasının güçlü kılınması
için taşıdığı öneme dikkati
çekerek bu kapsamda Başkanlık
olarak sektöre yeni oyuncular

• Satış Tutarı İçindeki En Yüksek
Alt Yüklenici Sipariş Oranı
Üçüncüsü Nurol Makina
• En Yüksek Yurt Dışı Satış
Gelirleri Tutarı (Büyük
İşletmeler) Birincisi TUSAŞ
• En Yüksek Yurt Dışı Satış
Gelirleri Tutarı (Büyük
İşletmeler) İkincisi TEI
• En Yüksek Yurt Dışı Satış
Gelirleri Tutarı (Büyük
İşletmeler) Üçüncüsü FNSS
• Önce Çıkan İhracat Başarısı
Gerçekleştiren Firma Baykar
Makina
• Önce Çıkan İhracat Başarısı
Gerçek leştiren Firma
Roketsan

SaSaD Savunma Sanayii Ödül
Töreni’nde şu ödüller takdim
edildi:

• En Yüksek Yurt Dışı Satış
Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler)
Birincisi Vestel Savunma

• En Yüksek Toplam Satış Tutarı
(Büyük İşletmeler) Birincisi
Aselsan

• En Yüksek Yurt Dışı Satış
Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler)
İkincisi Ata Silah Sanayi

• En Yüksek Toplam Satış Tutarı
(Büyük İşletmeler) İkincisi
TUSAŞ

• En Yüksek Yurt Dışı Satış
Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler)
Üçüncüsü ESEN Sistem

• En Yüksek Toplam Satış Tutarı
(Büyük İşletmeler) Üçüncüsü
THY Teknik

• En Yüksek Toplam Satış Tutarı
(Büyük İşletmeler) Birincisi
ATEL

• Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren
Firma Meteksan Savunma

• En Yüksek Toplam Satış Tutarı
(Büyük İşletmeler) İkincisi SDT

• Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren
Firma Gür Metal

• En Yüksek Toplam Satış Tutarı
(KOBİ’ler) Üçüncüsü CES İleri
Kompozit

• Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren
Firma TEI
• Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren
Firma NANObiz
• Satış Tutarı İçindeki En Yüksek
Alt Yüklenici Sipariş Oranı
Birincisi Aselsan
• Satış Tutarı İçindeki En Yüksek
Alt Yüklenici Sipariş Oranı
İkincisi Havelsan

• En Yüksek Kişi Başı Satış Tutarı
(KOBİ’lerde Katma Değerli
Ürün) Birincisi ATEL
• En Yüksek Kişi Başı Satış Tutarı
(KOBİ’lerde Katma Değerli
Ürün) İkincisi ETA Elektronik
• En Yüksek Kişi Başı Satış Tutarı
(KOBİ’lerde Katma Değerli
Ürün) Üçüncüsü Turmaks
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39.TOBB Savunma Sanayii Meclis Toplantısı Eskişehir’de Gerçekleşti
39. TOBB Savunma Sanayii
Meclisi, Millî Savunma Bakanı
Hulusi AKAR’ın başkanlığında, 28
Ocak’ta Eskişehir’deki 1’inci Hava
Bakım Fabrika Müdürlüğünde
toplandı. Millî Savunma Bakanın
yanı sıra toplantıya Savunma
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
DEMİR, Millî Savunma Bakan
Yardımcısı Muhsin Dere, Eskişehir
Valisi Özdemir ÇAKACAK, TOBB
Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU,
1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv.
Tuğgeneral Gürhan ERGÜRHAN,
TOBB Savunma Sanayii Meclis
Başkanı Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN,
çok sayıda askerî personel ile özel
sektör temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında bir
sunum yapan TOBB Savunma
Sanayii Meclis Başkanı Yılmaz
KÜÇÜKSEYHAN, 2018 yılında
döviz kurundan kaynaklanan
sorunları, Millî Savunma Bakanı,
Savunma Sanayii Başkanı, ilgili
kurum ve kuruluşlarla birlikte
KOSGEB’in süratli olarak aldığı
tedbirlerle zayiatsız bir şekilde
atlattıklarını söyleyerek, sektörün
yeni dönemde hız kesmeden
büyümeye devam edeceğini
ifade etti. 30 Ekim 2018 tarihinde
Ankara’da gerçekleşen 38. Meclis
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istişare toplantısında, sektör
meclis üyeleri tarafından dile
getirilen talep ve temennilerle
ilgili o gün Millî Savunma Bakanı
Hulusi AKAR tarafından notlar
alındığını belirten KÜÇÜKSEYHAN;
“Arz edilen sorunlar konusunda
31 Ekim öğleden sonra
Bakanlığımızın ilgili birimlerini
aradığımızda kendilerinin zat-i
alinizden talimatları aldıklarını
ve üzer ler inde çalışmaya
başladıklarını öğrendim. Bu
bakımdan çok şanslı bir sektörüz.
S ayın Cumhur başk anımız,
sizin ve Savunma Sanayii
Başkanımızın doğrudan desteği
ile sorunlarımızı çözüyoruz. 30
Ekim tarihinden bugüne yapılan
çalışmalar hakkında da bilgiler
aktaran KÜÇÜKSEYHAN; “Bu
kapsamda, STANAG’lar konusunu
detaylı olarak incelendi ve
gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Yerlileştirme ve millîleştirme
konusunda sipariş miktarları
konusu üzerine çalışmalar devam
ediyor. Tesis Güvenlik Belgesi ve
Üretim İzin Belgesi konusu Aralık
2018’de güncellenen kontrole tabi
liste çalışmalarında ele alındı. Fikri
mülkiyet hakları ve patent konusu
üzerine çalışmalarımız yoğunlaştı,

bu kapsamda 11 Şubat tarihinde
SaSaD ve TOBB himayelerinde
Sabancı Üniversitesinden bir
uzman tarafından eğitimler
verilecek.” dedi.
Sektördeki mevcut sorunlar
ve çözümleri konusunda da
önerilerini Bakan Hulusi AKAR
ile paylaşan KÜÇÜKSEYHAN, faiz
oranlarının yüksek olmasının
işletme sermayesi sıkıntısı çeken
oyuncuların kullandıkları kredi,
ürün ve hizmet maliyetlerini
arttırdığını ve sabit fiyatlı
sözleşmelerde, firmaların bu
yüzden zarar edecek bir durumla
karşı karşıya kaldığını söyleyerek,
çözüm için yürürlükteki
sözleşmelerdeki ödeme planı,
kredi ihtiyacına gerek kalmayacak
şekilde, avans ve aşamalı ödeme
i l e d e n g e l e ye ce k ş e k i l d e
düzenlenmesini önerdiklerini
ifade etti.
TOBB Başk anı M. R ıfat
HİSARCIKLIOĞLU ise 2002 yılında
yüzde 80’leri bulan, Savunma
Sanayii dışa bağımlılık oranının,
bugün yüzde 35’ler seviyesine
indiğini hatırlatarak, Türk Havacılık
ve Savunma Sanayii cirosunun, 7
milyar dolara ulaştığını söyledi.

Dört Türk firmasının, dünyanın
en büyük 100 savunma şirketi
listesine girdiğini ifade eden
HİSARCIKLIOĞLU; “Aynı zamanda
küresel rekabette de ilerledik.
Savunma Sanayii ihracatı, 2018’de
2 milyar doları geçti. ANTONOV
gibi, dünyanın en büyük uçağını
üreten Ukrayna’ya, bugün İHA
ihraç etme noktasına geldik.
Tüm bu başarının mimarları olan,
Millî Savunma Bakanlığımız,
Savunma Sanayii Başkanlığımız,
Genelkurmay Başkanlığımız ve
Savunma Sanayii firmalarımızla
iftihar ediyorum. Kamunun
desteği olmasaydı özel sektör;
özel sektörün azmi ve çalışkanlığı
olmasaydı da kamu, tek başına bu
başarıyı gerçekleştiremezdi” dedi.
Türk Savunma Sanayiinin;
üretim, ihracat ve teknoloji
geliştirme alanlarında, şimdiye
kadar yaptıklarından çok daha
fazlasını başaracak potansiyeli
bulunduğunu söyleyen M.
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, bunun
için de Savunma Sanayii
şirketlerinin üretim süreçlerine,
KOBİ’leri azami ölçüde dâhil
etmelerini gerektiğini söyledi.
HİSARCIKLIOĞLU; “Sektörün
büyük oyuncuları ve onların
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etrafında konumlanan KOBİ’ler,
birlikte hareket etmeleri gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın
söylemiş olduğu ‘Savunma
Sanayiimizde hedeflerimize
özel sektörün dinamizmiyle
ulaşacağız. Hiçbir ürün yurt
dışından hazır alınmayacak.’
sözleri, Türk firmalarımız için,
yerli ve millî üretimi artırmak
için, yeni bir heyecan ve çalışma
şevki yaratmıştır. Hedefimiz, ileri
teknolojiye sahip, tasarım ve
üretimini kendi yapan, küresel bir
oyuncu hâline gelmiş Türkiye’dir.
İnanıyorum ki, bu hedeflere de
ulaşacağız. Yeter ki bizler ele
ele verelim, ortak akıl ve istişare
ederek birlikte çalışalım.” dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: “Yerli ve
Millî Üretim İvme Kazandı.”
Millî Savunma Bakanı Hulusi
AKAR’ın daha önce de Kırıkkale
Mühimmat Fabrikası’nda sektör
meclisi ile bir araya geldiğini
ifade eden HİSARCIKLIOĞLU,
“Kırıkkale’de Sayın Bakanımıza
sektörün taleplerini iletmiştik.
Sayın Bakanımız toplantıdan
hemen sonra gerekli talimatları
verdi ve sorunlarımız çözüldü.
STANAG’lar (standardizasyon
anlaşmaları) Bakanlığımız web
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sayfasında yayınlanmaya başlandı.
Yerlileştirme ve millîleştirme
konularında çalışmalar başlatıldı.
Tesis güvenlik belgesi ve
üretim izin belgelerinin alımı
kolaylaştırıldı. Üretim izin
belgesine gerek olmayan ürünler
kontrole tabi listeden çıkarıldı.
Sayın Bakanımıza, sektörümüzün
sorunlarını çözen icracı yönetim
anlayışından dolayı şükranlarımızı
sunuyorum.” diye konuştu.
HİSARCIKLIOĞLU, M illi
Savunma Bakanı Hulusi AKAR’ın
tensipleriyle, 12 firmanın Stratejik
İş Birliği Anlaşması yaptığını
böylece yerli ve millî üretime yeni
bir ivme daha kazandırıldığını
ifade ederek konuşmasını
sonlandırdı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi
AKAR: “F-35 Uçaklarımızın
Bakımı 1’inci Hava Bakım
Fabrika Müdürlüğünde
Gerçekleşecek.”
Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR
ise F-35’ uçaklarının mülkiyetinin
Türkiye’ye geçtiğinde 100’den
fazla uçağa sahip olacaklarını ve bu
uçakların bakım ve onarımlarının
da bugün burada toplandıkları,
1’inci Hava Bakım Fabrika

Müdürlüğünde gerçekleşeceğini
söyleyerek şu değerlendirmelerde
bulundu: “Şu anda önümüzde
gelecek vadeden bir tablo var.
Elimizden gelen tüm katkıyı
vererek sanayimizi çok daha
ileri düzeylere götürüp rahat bir
nefes alacağız. F-35 uçaklarımızın
mülkiyeti bize geçtiğinde toplam
100’den fazla uçağımız olacak.
Onların bakım ve onarımları
da 1’inci Hava Bakım Fabrika
Müdürlüğünde gerçekleşecek.
Bununla ilgili çalışmalarımız
devam ediyor. Bugüne kadar
bütün fabrikalarımızda çok güzel
işler yapıldı. Bunlardan çok daha
iyisi yapılacak. Eksiklerimizi
gidereceğiz, yanlışlarımızı
düzelteceğiz. İstişareye, tartışmaya
ve öneriye açık olacağız. Zaman
kaybetmeden orta ve uzun vadede
stratejilerimizi, planlarımızı
ayakları yere basacak şekilde
yapıp geleceğe emin adımlarla
ilerlememiz lazım.”

AKAR: “Mal ve Hizmet
Üretimi, İhracat
Düşünülerek Yapılmalıdır.”
Savunma Sanayiinde yüksek
tek nolojili işler yapılması
gerektiğine dikkati çeken AKAR,
sektörün mevcut potansiyelini

kullanılması gerektiğine değinerek
şunları söyledi; “ Savunma Sanayii,
planlarını sadece iç piyasaya dönük
organize ederse bu belli bir süre
sonra tıkanıklıklara ve sıkıntılara
sebep olacaktır. Savunma Sanayii,
yüksek teknolojiye dayanmalıdır.
Mal ve hizmet üretiminde ihracat
düşünülmelidir. 2009’da Savunma
Sanayii ve havacılık toplam cirosu
3 milyar dolarken, 2019’da 7 milyar
doları aşıyor. İhracat başlangıçta
781 milyon dolar iken, bugün
2,5 milyar dolara yükseldi.
194 olan proje sayısı da 640’a
ulaştı. Bunlar bizi tatmin edecek
rakamlar değil ama gidişatın
iyiye, vektörün ucunun yukarı
doğru olduğunu gösteriyor. Yurt
dışında müthiş bir ihtiyaç var. Dost
ve müttefik, kardeş ülkelerimizin
ciddi beklentileri ve talepleri var.
Bunları da dikkate alarak bizim
üretim organizasyonumuzu
oluşturmamız gerekiyor. Yılmadan,
bıkmadan, azim ve kararlılıkla
çalışmaya devam edeceğiz.” diye
konuştu.
Toplantı, konuşmaların ardından
basına kapalı olan soru-cevap
bölümü ile devam etti.
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40.TOBB Savunma Sanayii Meclisi 9 Nisan’da Ankara’da Toplandı
40. TOBB Savunma Sanayii
Sektör Meclis Toplantısı, 9 Nisan
2019 tarihinde Savunma Sanayii
Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami
TÜFEKÇİ, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ,
TOBB Genel Sekreter Temsilcisi
Cengiz DELİBAŞ, TÜBİTAK Başkanı
Hasan MANDAL ve Savunma
Sanayii sektör meclis üyeleri
temsilcilerinin katılımıyla Ankara
TOBB İkizler binasında gerçekleşti.
Dönem içi bakanlıklara bildirilen
görüşler, sektörel ekonomi
şurası ve istihdam seferberliği
2019 yeni teşvik ve destekler
bilgilendirmeyle Ekim 2018
ve Ocak 2019’da gerçekleşen
TOBB Savunma Sanayii meclis
toplantılarının çıktılarının
görüşüldüğü toplantının son
bölümüne katılım gösteren
Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail DEMİR, sektör meclis
üyelerine seslendi.
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Savunma Sanayii Sektör
meclis toplantısının açılış
konuşmasında ilk olarak söz
alan TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ,
Savunma Sanayii sektör meclisi
üye temsilcilerini selamlayarak,
Savunma Sanayii sektör meclisinin
diğer sektör meclisleri içinde en
iyi çalışan sektör meclislerinden
biri olduğunu söyleyerek, bu
toplantıya katılım gösteren tüm
sektör üyelerine iyi dileklerini iletti.
Savunma Sanayii Başk anı
Yardımcısı Dr. Celal Sami
TÜFEKÇİ ise yaptığı konuşmada
Savunma Sanayii Başkanlığı
önderliğinde gerçekleşen TOBB
Savunma Sanayii sektör meclis
toplantılarının oldukça verimli
çıktılar sağladığını vurgulayarak
başladığı konuşmasında
şunları ifade etti; “Sektör meclis
toplantılarında yılda en az iki defa
olmak üzere bir araya gelerek,

fikir alışverişinde bulunuyoruz.
Burada, sizlerin de bildiğiniz gibi
Savunma Sanayii Eko Sistem
Koordinasyonu Platformunu
kurduk. Bu platformda
paydaşlarımızla iki haftada bir
toplanıyoruz. Bu toplantılarda
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
TÜBİTAK’tan da katılımcılar yer
alıyor. Şu ana kadar dokuzuncu
toplantımızı tamamladık. Üst kurul
toplantımızı da yakında Savunma
Sanayii Başkanımızın katılımıyla
gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.
Savunma Sanayiinde Aselsan,
Havelsan, Roketsan, TUSAŞ, STM
gibi Savunma Sanayiinin amiral
gemilerinin daha küçük ölçekli
KOBİ firmalarıyla, Savunma
Sanayii Başkanlığının liderliğinde
oluşturulan eko-sistem içinde
çalıştıklarına değinen TÜFEKÇİ;
“Burada alt katman olarak
tanımladığımız piramidin ikinci
katmanında yer alan katma değerli

alt sistemleri sağlayan KOBİ’leri bu
eko-sistemin bir parçası yapmayı
amaçlıyoruz. Burada kümelerden,
diğer ilgili dernek ve kuruluşlardan
aldığımız geri dönüşlerle bu yapıyı
nasıl zenginleştirebiliriz diye
yeni yöntemler ortaya koymaya
çalışıyoruz.” dedi.

TÜFEKÇİ: “Sanayi Ürün ve
Teknoloji Kazanım SÜT/KO
Konseptini Uygulamaya
Aldık.”
Şu anda portföylerinde yaklaşık
650 proje yer aldığını, imzalanan
ve imzalanmayı bek leyen
projelerin toplam büyüklüğünün
ise 80 milyar dolara yaklaştığını
söyleyen TÜFEKÇİ, bu projelerin
hayata geçirilmesinde standart
bir sanayileşme modelinin uygun
olmayacağını değerlendirdiklerini
ve bu k apsamda değişik
mekanizmaları uygulamaya
koyduklarını belirtti. TÜFEKÇİ; “Eski
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Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ - Savunma
Sanayii Başkan Yardımcısı

yöntemde oranlarla, örneğin bir
projede %70 sanayileşme katkı
olacak diyorduk. Yine bundan
vazgeçmiyoruz. Fakat eskiden
teminat alıyorduk, firmaları
zorluyorduk ve sonrasında
yükleniciler için zorlu bir süreç
yaşanabiliyordu. Bir önceki
dönemde hazırladığımız sektörel
s t ra te j i k d o k ü m a n ı m ı zd a ,
stratejik planlama dönemi bitene
kadar, bünyemizdeki daire
başkanlıklarının hepsine şunu
dedik. Kendi alanınızda en az 3
tane alt sistemi sahiplenmelerini
ve bunu millîleştirmeleri için görev
verdik. Sadece sanayileşme dairesi
bununla uğraşsın diyemeyiz.” dedi.
Sanayileşme Dairesinde imzalanan
SK/O anlaşmalarında da değişikliğe
gittiklerinin altını çizen TÜFEKÇİ;
“Bunları ana proje dairelerimizin
sözleşmeleri kapsamına alacağız.
Savunma Sanayii Başkanımızın
bu konuda bir değişikliğe
gitmemiz gerektiği ile ilgili verdiği
direktifle, değişikliğe gittik. Bu
konuda SK/O artık SÜT/KA olarak
adlandırdığımız Sanayi Ürün ve
Teknoloji Kazanımı konseptini
uygulamaya aldık.” dedi.
Savunma Sanayiine yatırım
yapmak isteyen sektör dışı birçok
firmanın olduğunu belirten
TÜFEKÇİ, bu kapsamda yatırımcı
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ve sanayicileri buluşturacak bir
yapı oluşturmayı amaçladıklarını
söyleyerek şunları aktardı;
“Savunma Sanayiine yatırım
yapmak isteyen, sektör dışından
birçok firma var. Bu kapsamda
yatırım değerlendirme kurulu
oluşturup, yatırımcı ve sizleri
değişik iş birliği modelleri
ile buluşturacak bir yapı
oluşturuyoruz. Diğer yandan
EYDEP çalışmalarına da ağırlık
vermiş durumdayız. Savunma
Sanayii Yetenek Envanterini
çıkartmak için bir envanter
çalışmasına başladık ama bu
standart bir envanter çalışması
olmayacak. Büyük ve küçük ölçekli
şirketlerimizin kabiliyetlerinin bir
envanterini tutacağız ama bu
statik bir envanter olmayacak.
ARGE ve Teknoloji Dairesi
Başkanlığı altında yayınladığımız,
Savunma Sanayii taskonomimiz
var. Bu kategorilerde, ortak
bir dil çıkarmak için yaklaşık
iki yıl önce bir taskonomi
çalışması başlatmıştık. Bir yıl
önce bu çalışmayı tamamladık.
Bu taskonomiyi teknolojik
yetkinliğin sınıflandırılmasını
ve insan kaynağı envanterini de
oluşturmak için kullanmalıyız.
Teknoloji Olgunluk Seviyesi ile
ilgili bir kitapçığımız var. Artık
envanterimize girdiğimizde bu
hangi taskonomi sınıfına düşüyor
ve hangi seviyede olduğunu artık
görebilmiş olacağız.” dedi.

TÜFEKÇİ; “SSIK Kararıyla
Küçük Ölçekli KOBİ’lerimize
Yönelik 150 Milyon Türk
Lirası Büyüklüğünde Kredi
Desteği Oluşturduk.”
Savunma Sanayiinde faaliyet
gösteren KOBİ’lere yönelik,
yakın dönemde 150 milyon
Türk Lirası değerinde bir kredi
mekanizması oluşturduklarını
ifade eden TÜFEKÇİ; “Bu konuda

Sayın Cumhurbaşkanımızın
da destekleriyle, alınan SSIK
kararıyla, bir kredi mekanizması
oluşturduk. Daha çok küçük ölçekli
firmalarımızın yararlanacağı,150
milyon Türk Lirası büyüklüğündeki
bu kredi desteği için gerekli
k o m i s yo n l a r o l u ş t u r u l d u ,
değerlendirmelere arkadaşlarımız
devam ediyor.” diye konuştu.
Tü r k S i l a h l ı K u v v e t l e r i
Komutanlığımızın envanterinde
yer alan ürünlerin idamesinde
karşılaşan sorunları (yurt dışından
tedarik) çözmek için Kuvvet
Komutanları ve ilgili bakanlıkların
dâhil olduğu yerlileştirme
kurulun oluşturulduğunu da
belirten TÜFEKÇİ, bu yerlileştirme
kurulunun ihtiyaç duyulan
ürünlerin yerlileştirmesi için
çalışmalarını sürdürdüğünü
söyledi.
Türkiye’de ARGE’ye 300 milyon
TL kaynak ayrıldığını vurgulayan
TÜFEKÇİ, önümüzdeki dönemde
bu rakamı daha da arttırmayı
hedeflediklerini söyleyerek
konuşmasını sonlandırdı.
Savunma Sanayii Sektör Meclis
Başkanı Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN,
yapılan açılış konuşmalarının
ardından dönem içi bakanlıklara,
sektör meclisi üyesi firmaları
tarafından bildirilen görüşler ve
25 Şubat tarihinde birçok bakanın
katılımıyla gerçekleşen Sektörel
Ekonomi Şurasında gerçekleşen
çalışmalar ve sunumlar hakkında
sektör meclis üyelerine
bilgilendirmelerde bulundu.
KÜÇÜKSEYHAN, özellikle
banka kredi faiz oranlarının
yüksek olması; Orta Doğu, Uzak
doğu ve Afrika pazarlarında
yaşanan düşüşler; beyin göçü
ve Savunma ve Havacılık Sanayii
fuarlarına desteklerin yetersizliği
konusunda yaşanan sorunları
bu toplantılarda yetkili mercilere

Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN - Savunma
Sanayii Sektör Meclis Başkanı

bildirdiklerini söyleyerek, bu
konuda çözüm önerilerini ilgili
bakanlıklarla paylaştıklarını
söyledi. KÜÇÜKSEYHAN, banka
kredi faiz oranlarının yüksekliği
için öncelikle sözleşmelerde
ödemelerin k rediye gerek
kalmayacak şekilde düzenlenmesi;
avans ve aşamalı ödeme
dengelenmesi; Ortadoğu, Uzak
Doğu, Afrika pazarlarında yaşanan
düşüş için hedef pazarlardaki
tedarik ve ihtiyaç makamlarının
ziyaret edilmesi; devletten
devlete satış uygulamalarının
yürütülmesi; beyin göçü sorunu
için Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı Eko-Sistem
Koordinasyon platformu
çalışmalarının desteklenmesi;
fuar desteklerinin yetersizliği
konusunda ise KOBİ’ler için IDEF
2021 stant kiralama ücretlerinin
tespiti; uluslararası fuarlara
katılım için desteklerin arttırılması
konularında çözüm önerilerini ilgili
kurumlara sunduklarını söyledi.
TOBB Savunma Sanayii
Sektör Meclis Başkanı Yılmaz
KÜÇÜKSEYHAN tarafından yapılan
bilgilendirmenin ardından TOBB
Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz
DELİBAŞ ise “İstihdam Seferberliği
2019” başlığı altında bir sunum
gerçekleştirdi. DELİBAŞ, “İstihdam
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Seferberliği 2019” kapsamında;
yeni istihdam ücret desteği (3 ay)
(Mayıs 2019’a kadar), yeni istihdam
SGK primi vergisine destek (en az
12 ay), kısa çalışma ödeneği, asgari
ücret desteği, düzenli ödemeye
devam destek, kalkınmaya ilave
destek, önce işbaşı sonra istihdam
desteği ve ihtiyaca uygun, nitelikli
işgücü eğitimine tam destek
olarak 8 ana başlıkta; teşvikleri
uygulamaya geçirdik lerini
söyleyerek, detayları sektör meclis
üyeleriyle paylaştı.

Network arası sonrasında
toplantının diğer gündem başlığı
olan 30 Ekim 2018 tarihinde
MSB Kırıkkale Savunma Sanayii
Meclis Toplantısı ve 28 Ocak 2019
tarihinde gerçekleşen MSB/SSB
Eskişehir Savunma Sanayii Meclis
Toplantısında gündeme gelen
konu başlıkları çerçevesinde
yürütülen çalışmaların son
durumu, tamamlanan ve devam
eden sorunlar, Savunma Sanayii
Sektör Meclis Başkanı Yılmaz
K Ü Ç Ü K S E Y H A N ’ı n y a p t ı ğ ı
bilgilendirmeyle sektör meclis
üyeleriyle paylaşıldı.
KÜÇÜKSEYHAN, teminat
mektupları sorunun hâlen devam
ettiğini söyleyerek, kredi faizlerinin
de halâ yüksek olduğunu ve
bunların sanayicinin maliyetine
etki yaptığını ifade ederek şunları
söyledi; “30 Ekim tarihinde
yapılan toplantıda sektör meclis
üyelerimiz çeşitli sunumlar yaptılar
ve burada Sayın Bakana bazı
konularda arz yapıldı. IDEF fuarı
için KOBİ’lere sağlanan destekler

Cengiz DELİBAŞ - TOBB Genel Sekreter
Temsilcisi
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maalesef yetersiz. Küçük ölçekli
firmalarımız bu yüzden kendilerini
çok gösteremiyorlar. Personel
giderleri, stant yapımları, lojistik
masrafı bunlar firmalarımız için çok
büyük yük getiriyor. Katma değeri
yüksek olan bu sektörün daha fazla
destek alması gerekiyor.” dedi.
K Ü Ç Ü K S E YH A N ay r ı c a b u
toplantıda Savunma Sanayiinde
çalışan KOBİ’lerin döviz
ile sözleşme yapabilmesi,
S TA N A G ’ l a r ı n e r i ş i m i n
kolaylaştırılması, tesis güvenlik
belgesi alımının kolaylaştırılması,
uygulamalı eğitim ile yetişmiş
ve uluslararası sertifikaya sahip
teknik eleman ihtiyacının olması,
ihale şartnamelerinin rekabeti
sağlayacak şekilde düzenlenmesi,
acil alım yöntemiyle tedarikin
çok istisnai olarak kullanılmasını
sağlayacak yasal filtrelerin
uygulanması, teknolojik yetkinlik
kazandıkça ortaya çıkan patent
ihlalleri ve Savunma Sanayiinde
fikri haklarla ilgili personelin
yetersizliği konularının Millî

Savunma Bakanına arz edildiğini
söyleyerek bu başlıklarla ilgili
STANAGLAR’ın Millî Savunma
Bak anlığı web sayfasında
yayınlanmaya başlandığını,
yerlileştirme ve millîleştirme
konularında çalışmalara
başlanıldığını, tesis güvenlik
belgesi ve üretim izin belgelerinin
alımının kolaylaştırıldığını ve
üretim izni gerek olmayan
ürünlerin kontrole tabi listeden
çık arıldığını sektör meclis
üyelerine ifade etti.

Prof. Dr. İsmail Demir - SSB Başkanı
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Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN, 28 Ocak
2019 tarihinde Millî Savunma
Bakanı Hulusi AKAR’ın katılımıyla
gerçekleşen 39. Türkiye Savunma
Sanayii Meclis Toplantısında
gündeme gelen konular hakkında
da bilgilendirmelerde bulundu.
Sunumda; sivil hava aracı
projelerinde görev alabilecek
ana sistem, alt sistem, parça ve
teçhizat üretebilecek şirketlerin
bir envanterde toplanması;
yatırım ve sertifikasyon destekleri
sağlanması; uzay ve yol haritası
ve gelecek projeksiyonlardaki
ihtiyaçlar birleştirilerek, uzay/uydu
alanında belirlenecek/seçilecek
şirketlere, yatırım için özel teşvik
uygulamalarının yapılandırılması;
Türkiye Uzay Ajansı ve kurullarına
sanayi temsilcilerinin katılması,
Türkiye’nin kendi PMA’sını
oluşturması; yüksek nitelikli takım
tezgâhlarının yerli üretiminin
teşvik edilmesi; savunma ve
havacılıkta ihtiyaç duyulan ham
maddeyi üretebilme yeteneğinin
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kazanılması konularının yine bu
toplantıda Millî Savunma Bakanı
Sayın Hulusi AKAR’a arz edildiğini
söyledi. KÜÇÜKSEYHAN, ayrıca
Millî Savunma Bakanın direktifleri
doğrultusunda bu toplantının
daha geniş kapsamlı bir toplantı
olarak gerçekleştirilmesi
konusunda bir direktif aldıklarını
da sözlerine ekledi.
Yapılan sunumların ardından
programın son bölümüne katılan
Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail DEMİR ise programın
son bölümünde sektör meclis
üyelerine hitaben bir konuşma
gerçekleştirdi.
Sektörün sorunlarının ele alınması
için daha önce Millî Savunma
Bakanın katılımıyla gerçekleşen
TOBB Savunma Sanayii sektör
toplantılarında, önemli konuların
ele alındığını belirten Prof. Dr.
DEMİR; “Millî Savunma Bakanımız
sektörün sorunlarıyla yakından
ilgileniyorlar. Ancak bürokrasinin
şartları içinde üst yöneticinin

verdiği talimatların hayata geçmesi
zaman alabiliyor. Bürokrasinin
şartlarına takılabiliyor. Bu konuda
da geri bildirimi, ne kadarının
hayata geçtiği, sorun olan alanların
çözülmesi için gerekli yapısal
değişikliklerin neler olduğunu
sizlerin de katkılarıyla söylememiz
gerekiyor. Çünkü iyi niyetli
yaklaşım, girişimlerin hayata
geçmesi için daha büyük bir
farkındalık yaratılması gerektiğini
değerlendiriyorum.” dedi.
Endüstriyel
Ye t k i n l i k
Değerlendirme Programının
(EYDEP) yürütülmesi için sektör
paydaşlarının destek lerini
beklediklerini belirten Prof. Dr.
DEMİR; “Burada sizin de geri
bildirimleri çok önemli, eğitimler
yapıldı, denetçilerimiz tarafından
firmalara denetimler yapıldı.
Denetlenen firmalarımız belirli
bir beklenti içine girdiler. Burada
projelerden asıl beklentiler
konusunda atılması gereken
adımların eksik kalmaması

gerekiyor. Destek, eğitim, iş birliği
ile ilgili adımları hızlıca adım
atmamız şart. Bu proje küresel
ölçekte Türk şirketlerimizin de
önünü açacağını düşünüyoruz.”
dedi.
EYDEP programı destekleyecek
envanter çalışmasına da çok önem
verdiklerini ifade eden Prof. Dr.
DEMİR, Savunma Sanayiindeki
kabiliyetlerden maksimum ölçüde
yararlanmayı hedeflediklerini
söyledi.
Askerî fabrikalar ve tersanelerin
kabiliyetlerden maksimum oranda
faydalanmayı amaçladıklarını
ifade eden Prof. Dr. DEMİR,
“Bu kabiliyetlerin, bu yapının
analizlerinin iyi yapılması, gerçek
potansiyelinin ortaya çıkarılması,
atıl kapasitelerin belirlenmesi
ve bunları sonucunda iyileştirici
işlemlerin yapılması gerekiyor.
Burada çalışan arkadaşlara
tavsiyemiz öncelikle bu iyileştirme
çalışmalarına ağırlık vermeleri.”
diye konuştu.
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6. TSSK Proje Pazarının Odağında İhracat ve Yerlileşme Vardı
T.C. Cumhurbaşkanlığı
SSB desteği, T.C. Ticaret
Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve
SaSaD iş birliğiyle, ODTÜ,
ODTÜ Teknokent ve TSSK
tarafından bu yıl 6’ncısı
düzenlenen “TSSK Proje
Pazarı” 900’ün üzerinde
ziyaretçiyi ağırladı
Türk savunma, anayurt güvenliği,
havacılık ve siber güvenlik
sektörünün, mühendislik ve
tasarım alanında önde gelen
k ü m e l e n m e s i Te k n o k e n t
Savunma Sanayii (TSSK), bu
yıl 6’ncısını düzenlediği Proje
Pazarı etkinliğinde, “ihracat” ve
“yerlileştirme” konularını odağına
aldı.
Etkinlik, TSSK Yönetim Kurulu
Başk anı Zeynep ÖK TEM’in
yerlileşme ekseninde hem
küme firmalarının hem de
savunma sektörünün katkılarının
neler olduğunu vurguladığı
konuşmasıyla başladı. Amaçlarının
sektörün sürdürülebilirliğine
katkı vermek ve yabancı tekeliyle
tedarikçi sorunlarını ortadan
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kaldırmak olduğunu söyleyen
ÖKTEM, kısıtlamalardan bağımsız
olmanın yolunun yerlileşmeden
geçtiği mesajını verdi.
S av u n m a S a n ay i i B a ş k a n
Yardımcısı Mustafa Murat ŞEKER
ise etkinlikteki konuşmasında,
Savunma Sanayiinde özgün
platformlar geliştirildiğini ifade
ederek; “Yerlileştirme en önemli
konularımızdan bir tanesi. Bu
platformların altındaki birçok
sistem dışardan alınıyor. İhracat
yaparken ayağımıza bağ oluyor.
Bunları yerlileştirmemiz lazım.”
diye konuştu. ŞEKER, Savunma
Sanayiinde ana yüklenici ve alt
yüklenici firmalar arasındaki
ilişkinin sağlıklı bir şekilde
kurulması gerektiğini kaydederek,
KOBİ’lerin sektörün ihtiyacı
olan yüksek standartlı ürünleri
üretebilecek seviyeye getirilmeleri
için çalıştıklarını söyledi.
Sektörde finansman ihtiyacının
karşılanması açısından ihracatın
önemine değinen ŞEKER;
“Dünyada savunma ihracat pazarı
yaklaşık 100 milyar dolar. Bunu da
yaklaşık 15 ülke yapıyor. Burada

birinci ligde ABD ve Rusya var.
İkinci lig Almanya, İngiltere ve
Fransa gibi ülkelerden oluşuyor.
Biz Türkiye olarak üçüncü
ligdeyiz. Burada hedefimiz uzun
vadede ihracatımızı biraz daha
arttırmak.” değerlendirmesinde
bulundu. ŞEKER, son 10 yılda
sektörün ihracatının sürekli
arttığını belirterek, bu artışın
yeterli olmadığını, daha fazla emek
ve zaman harcanması gerektiğini
kaydetti.
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin ÖZDEBİR
ise dünyanın hızlı bir değişim
içerisinde olduğunu ve Türkiye’nin
de bulunduğu coğrafyanın
ye n i k u r u l a c a k d ü nya n ı n
merkezinde yer alacağını ifade
etti. Ülkenin bekası için sektör
firmalarının faaliyetlerinin çok
önemli olduğunu vurgulayan
ÖZDEBİR ise “Bizim daha yüksek
teknolojiler üreterek, bunlara
hâkim olabilmemiz gerekiyor.”
dedi. Savunma Sanayii firmalarının
Ankara’nın ekosistemine çok
ciddi faydası olduğunu anlatan
ÖZDEBİR, ülkedeki yüksek

teknolojili ürünlerin yüzde 20’sinin
Ankara’da üretildiğini aktardı.
ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet ZEYREK de TSSK’nın,
Savunma Sanayiinde dışa
bağımlılığı azaltacak yerli ve
millî teknolojilerin geliştirilmesi
için çalışmalarını sürdürdüğünü
söyledi. TSSK üyelerinin
Anka, MİLGEM, Atak, Hürkuş,
ALTAY, GÖKTÜRK gibi büyük
ölçekli projelerde görevler
üstlendiklerinin altını çizen Zeyrek,
“Ayrıca üyelerimiz tarafından
geliştirilen birçok ürün komşu
ülkelerin savunma sanayilerinde
kullanılmaya başlanmıştır.” diye
konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından
program paneller ve stant
ziyaretleriyle devam etti. Sektörün
önde gelen isimlerinin konuşmacı
olarak katıldığı panellerde
“Türk Savunma ve Havacılık
Sektörünün Geleceği”, “İhracat” ve
“Yerlileştirme” konuları ele alındı.
Öğlen arası öncesinde gerçekleşen
ve moderatörlüğünü SDT Uzay ve
Savuna Teknolojileri A.Ş. Genel
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M. Fatih ÜNAL - SDT Genel Müdürü

Müdürü Fatih ÜNAL’ın yaptığı Türk
Savunma ve Havacılık Sektörünün
Geleceği Paneline, SSB Uçak Daire
Başkanı Abdurrahman Şeref CAN,
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin
BAYSAK, STM Genel Müdür
Yardımcısı Ömer KORKUT panelist
olarak katıldı.
Panelin ilk konuşmacısı SSB Uçak
Daire Başkanı Abdurrahman
Şeref CAN, sektörün önümüzdeki
vadede odaklanması gereken
konular hakkında görüşlerini
bildirdi. CAN ayrıca, MMU
projesinin Türk havacılık tarihi
açısından önemine dik k at
çe k e re k ; “ B i z i m h ava c ı l ı k
maceramız 1910’lu yıllardan
başlıyor. İlk kullanıcılardan biri de
Türk Hava Kuvvetleri. 1925 Türk
Hava Kurumunun kuruluşundan
itibaren Türkiye’nin değişik
yerlerinde Kayseri’de, Ankara’da,
İstanbul’da uçak ürettik. Fakat
1950’den sonra yurt dışından
hazır platform almaya başladık
ve her şey değişti. 1974 Kıbrıs
ambargosuyla bir parça uyandık.”
dedi.
Bir platforma üç farklı boyutta
yaklaşabileceğimizi belirten
CAN, ülkemizin bu konulardaki
avantajlarına dikkat çekerek; “Bir
platforma baktığımız zaman üç
yönden yaklaşabiliriz. Tasarım,
üretim ve idame. Hava araçlarında
“idame” konusunda sivil asker
gayet iyi durumdayız. Sadece
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kendi platformlarımız değil, bu
kapsamda başka ülkelere de
hizmet satıyoruz. Sivil havacılıkta
THY Teknik yaklaşık 7000 personeli
ve 1 milyar dolar cirosuyla çaba
gösteriyor. İdame konusunda
özellikle sivil havacılık tarafından
baktığımızda MRO dediğimiz
bir kavram var. THY, Türkiye’de
bulunan en büyüğü. Bölgemizde,
Körfezde ve Avrupa’da başka
MRO’lar da var, fevkalade bir
rekabet dünyasında yaşıyoruz.”
diye konuştu.
Türkiye’nin üretim boyutunda
ciddi bir insan gücü avantajına
sahip olduğunu vurgulayan CAN,
ülkemizin zamanında teslimat
ve kalite konularında da kayda
değer bir başarısının olduğunu
belirterek; “Üretim konusundan
bahsedecek olursak, biz platform
da üretiyoruz, platformun alt
bileşenlerini de üretiyoruz. İki
büyük uçak üreticisi için başta
TUSAŞ olmak üzere, şirketlerimiz
üretim yapıyorlar. Firmalarımızın
uluslararası alanda tercih
edilmesinin sebeplerinden bir
tanesi adam saat bileşeni. Bu
konuda çok iyiyiz, çok rekabetçiyiz
ve son 10-15 yılda çok mesafe
kaydettik. Avrupa ve Amerika’daki
firmaların özellikle uçak
yapısallarında bizim fiyatlarımızla
rekabet etmeleri mümkün değil.
Diğer bir konu zamanında teslim
ve kalite, bu da iyi olduğumuz bir
alan.” dedi.
Sektörün kendi tasarımı olan
ürünler ortaya koyabildiğini
belirterek sözlerine devam
eden CAN; “Tasarım konusunda
tabi ki kendi tasarımımız olan
ürünler mevut. Bunlar daha çok
ses altı uçan platformlar, İHA
olabilir, helikopter olabilir veya
uçak olabilir. Bu konuda son
10 senede gerçekten çok şey
öğrendik. Hemen hemen bütün
firmalarımız ihracata da başladı.

Fakat iş transonik ve süpersonik
konusuna gelince burada halâ kat
etmemiz gereken mesafeler var.”
diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde
MMU projesine de değinen CAN,
yabancı bir uçak şirketinden
tasarım desteği aldıklarını
belirterek; “MMU devasa bir
proje. Şu anda dünya tarihinin
en büyük savunma ve havacılık
programı olan F35 projesinde
bile ABD yanına 8 ülkeyi alarak,
maddi ve üretime katkı anlamında
geliştiriyor. Bizim Millî Muharip
Uçağı tek başımıza üretebilmemiz
ve satabilmemiz mümkün değil. Bu
ortak bir program olmalı ve olacak.
Bu yüzden İngiliz BAE Systems’ı
TUSAŞ firmamızın alt yüklenicisi
olarak, Yabancı İş birliği Firması
olarak yanına yerleştirdik. Şu anda
yaklaşık seksen İngiliz mühendis,
TUSAŞ’da MMU tasarımında
çalışıyor. İşin bir de motor kısmı
var. Önümüzde çözülmesi gereken
problemlerden bir tanesi Motor.
Buna çözüm bulmak için TR
Motor adında bir şirket kurduk.
Burada yaptığımız ürünü ihraç
edebilmemiz çok önemli. Bu da
beraberinde şunu getiriyor, eğer
yabancı ile çalışıyorsak herhangi
bir kısıt istemiyoruz.” diyerek
sözlerini sonlandırdı.
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin
BAYSAK ise yaptığı konuşmada,
SaSaD’ın savunma sektöründe
etkin bir Ekosistem kurmak için
ana yükleniciler ve alt yükleniciler
arasındaki ilişkiyi geliştirmeye
yönelik önerilerinden bahsetti.
Sözlerine ekosistemin genel
işleyişinden bahsederek başlayan
BAYSAK, geniş bir ağ ile karşı
karşıya olduklarını belirterek;
“Ekosistemi birbirine bağlı
sistemlerden oluşan karmaşık ve
geniş bir ağ olarak tanımlayabiliriz.
Bu tanım çerçevesinde Savunma
Sanayii sektörü ekosistemi

k a p s a m ı n d a i l gi l i D e v l e t
Kurumları, Bakanlıklar, Silahlı
Kuvvetler, Tedarik Makamları,
Sektör oyuncuları (yerli / yabancı)
ve Sınai Varlıklar ile oldukça geniş
ve karmaşık bir ağ ile karşı karşıya
kaldığımız her hâlde aşikârdır. Bu
nedenle, tedarik süreci bu geniş
ağ içerisinde ana yüklenici- alt
yüklenici ilişkisinin doğru bir
zeminde ilerlemesi açışından
çok kritik bir role sahiptir.” diye
konuştu.
BAYSAK, her devletin/hükûmetin
temel görevlerinden birinin
ülkesini korumak ve yurttaşlarının
güvenliğini sağlamak olduğunu
vurgulayarak; “Bunu yapmak
için Silahlı Kuvvetler ve Bağımsız
Savunma Sanayii çok önemli
iki güç olarak öne çıkmaktadır.
Bu iki önemli gücü birbiri ile
iyi koordine edilebilmek için
savunma tedarik pratiğinin ve
prosesinin geliştirilmesi olmaz
ise olmaz koşuldur. Bu gelişme
sağlanamaz ise Savunma Sanayii
yetkinliği giderek kaybolacak ve
gelecekteki büyük tedariklerin
yabancı kaynaklardan yapılmasına
giden bir yol açılacaktır.” dedi.
BAYSAK buna engel olmak
için üç önemli öneri üzerinde
yoğunlaştıklarını belirterek şunları
söyledi: “SaSaD olarak, savunma
tedarik sürecini iyileştirmeye
yönelik için üç öneri üzerinde

Abdurrahman Şeref CAN - SSB Uçak
Daire Başkanı
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yoğunlaşıyoruz. Savunma Sanayii
Politikasının Tanımlanması ve
Uygulanması, Tedarik proses
ve pratiğinin geliştirilmesi ve
Savunma Tedariki Yönetiminin
Güçlendirilmesi.”
Savunma Sanayii Politikasının
Tanımlanması ve Uygulanması
ilişkin görüşlerini de dile getiren
BAYSAK; “Ülkenin savunma
ve ekonomik önceliklerini
belirlemek amacıyla, Savunma
Sanayii Politikası ve Stratejisi
Dokümanı 1998 yılında Bakanlar
Kurulu Kararı ile resmî gazetede
yayınlanmıştır. Bu kararname
gereği, Millî Savunma Bakanlığı
tarafından Kritik Teknolojiler ve
Ürünler listesi hazırlanması ve her

Hüseyin BAYSAK - SaSaD Genel Sekreteri
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yıl güncellenmesi ön görülmüştür.
Böylece sanayicinin ürün ve
teknoloji geliştirme yatırımlarını
y a p m a k , ye n i ye te n e k l e r
kazanmak, insan kaynaklarını
oluşturmak, iş/çözüm ortaklarını
oluşturmak için bir yol haritası
yapılabilecektir. Bu strateji ve
politikalar, Türkiye Cumhuriyeti’ne
ülke bağımsızlığı, savunması ve
ekonomik kazanımlar için millî ve
kritik Savunma Sanayii kabiliyetleri
kazandıracaktır.” diye konuştu.
Tedarik proses ve pratiğinin
geliştirilmesi ve savunma tedariki
yönetiminin güçlendirilmesi
konularında değerlendirmelerde
de bulunan BAYSAK; “Hem tedarik
makamları hem de sanayiciler,
sadece kontrat süreçlerini takip
eden/izleyen bir konumda
olmamalı. Devlet ile sanayici
arasında risk paylaşımı en
uygun pratiğe göre yönetilmeli
ve bunun da kontratlara
yansıması sağlanmalıdır. Tedarik
şeffaflığı kapsamında yıllık
tedarik programları (termin ve
bütçesi ile) açıklanmalı, tedarik
ve ihtiyaç makamları sanayici
ile programların öncesinde
ve uygulama esnasında sık sık

görüşüp konuşmalıdır.” dedi.
Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının
zamanında, maliyet etkin ve yerel
kaynaklardan özgün çözümlerle
karşılanması için Savunma Tedariki
Yönetiminin güçlü hâle getirilmesi
gerektiğini de vurgulayan BAYSAK;
“Savunma Sanayiini ve tedarik
prosesini geliştirmek ve yönetmek
adına Sayın Cumhurbaşkanına
ve parlamentoya önerilerde
bulunacak ve yıllık raporlar
verecek bir Savunma Sanayii
Danışma Konseyi oluşturulmalıdır.”
diye sözlerine devam etti.
BAYSAK son olarak Türk savunma
ve havacılık sektörünün ihracat
rakamlarına ilişkin şu bilgileri
paylaştı; “Savunma ve Havacılık
Sanayii İhracatçılar Birliği (SSI)
tarafından açıklanan verilere
göre Savunma Sektörü ihracatı
bir önceki yıla kıyasla %17’lik
bir artış ile 2 milyar 35 milyon
dolar seviyesine ulaştı. İhracatta
gerçekleşen bu artış, sektör
performans verilerinde, yani
Toplam Satış Tutarı, ÜrünTeknoloji Geliştirme, İstihdam gibi
konularda da benzer olumlu bir
tablonun gerçekleşeceğini bizlere
işaret etmektedir.” diye konuştu.

Panelin son konuşmacısı STM
Genel Müdür Yardımcısı Ömer
KORKUT ise konuşmasında STM
Thinktech ile sektörün geleceğine
katkıda bulunmak adına yaratıcı ve
sürdürülebilir çözümler sunmayı
hedeflediklerini belirterek; “STM
Thinktech aslında Türkiye’de
bir boşluğu doldurmak üzere
tesis edilen bir oluşum. STM
Thinktech ile 28 yıllık Savunma
Sanayii tecrübemizin bir kısmını
sivil sektöre kaydırarak teknoloji
konusunda sektöre yön vermeyi
hedefliyoruz. Başlangıcı Kasım
2017 ve şimdiye kadar 3 seminer
düzenledi.” dedi.
KORKUT, STM’nin otonom
sistemler, yapay zekâ ve siber
güvenlik konularındaki vizyonu
ve gelecekteki faaliyetleriyle ilgili
görüşlerini de paylaştı. Otonom
sistemlerin dünyada yaygın olarak
kullanılmaya başlandığına dikkat
çeken KORKUT, artık yavaş yavaş
konvansiyonel platformların yerini
almaya başladıklarını belirterek;
“Platformlar artık yavaş yavaş
insanlı platformlardan insansıza
doğru gidiyor. Küçülüyor ve
etkinleşiyor. Bu durum hava
araçlarında bu daha öncü. Ancak
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ve insansız araçlar için olmazsa
olmaz. Siber güvenlik içinde yeni
bir alan. Sadece Türkiye’de değil
dünyada da çok ciddi insan gücü
açığı bulunuyor. Siber güvenlik
konusunda faaliyetlerimizi,
yapay zekâ kullanarak yenilikçi
yaklaşımlarla insan gücü açığını
kapatacak çözümler üretmek
üzere sürdürüyoruz. Burada ciddi
bir iş potansiyeli bulunuyor. Bütün
kümelenme üyelerinin özellikle
Teknokent şirketlerinin bu konuya
yönelmelerini tavsiye de ediyoruz.”
sözleriyle Teknokent şirketlerinin
bu üç alandaki alt teknolojilere
odaklanması gerektiğini söyledi.

teknoloji geliştiren ülkeler artık
daha küçük boyutta insansız
denizaltılar yapmaya başladılar.
Kara araçlarında da artık daha
çevik, daha küçük ama daha
vurucu insansız araçlara doğru
yönelim var. Bunun nedeni, artık
robot teknolojileri yapay zekâyla
beraber bu konvansiyonel
platformların yerini alacak. Çünkü
3D (Dangerous, Dirty and Dull)
diye tabir edilen bir kavram ortaya
çıktı. Tehlikeli, kirli ve sıkıcı olarak
adlandırdıkları işleri robotlara
yaptırma hedefindeler.” diye
sözlerine devam etti.
STM’nin otonom sistemler
alanındaki faaliyetlerine ilişkin
değerlendirmelerde de bulunan
KORKUT; “Otonom sistemler
alanında son 3 senedir ciddi
yatırımlar yapıyoruz. Kamikaze
drone olarak adlandırılan KARGU,
TSK ve Emniyet güçlerinin
envanterine girdi. Biz bu
kamikaze droneları ihtiyacımız
olduğu zaman dostumuz
bildiğimiz ülkelerden tedarik
edemediğimiz için, bu ihtiyacı
kendi olanaklarımızla karşıladık.
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İki buçuk sene gibi kısa bir sürede
içerisinde envantere kattık. Sabit
kanatlı platformlarımız üzerine
çalışmalarımız halâ devam ediyor.”
diye konuştu.
Alt-sistemler ve motor konusunda
yerlileşmenin önemine değinen
KORKUT, güç sağlayıcılar
konusundaki çözümlere de dikkat
çekti ve şunları söyledi: “Burada
motor sıkıntımız var. Bunlar basit
komponentler gibi görünse de
maalesef istediğimiz özellikleri
karşılayan malzemeyi dışarıdan
temin ediyoruz. Pil için de aynı
durum geçerli. Sürü kapsamında
baktığımız zaman, (40 ve daha
fazlası) bunları enerjilendirmek
için ara malzemelere ihtiyaç var.
Platformları yüksek sayılarda
mutlak suretle yerli olarak
üretebiliyor olmamız lazım.”
K O R K U T, s i b e r g ü v e n l i k
konusunda da proaktif olmamız
gerektiğini vurgulayarak; “Siber
güvenlik NATO’da 5’inci Domain
olarak geçiyor. Deniz, hava, kara
ve uzaydan sonra ilan ettiği harp
ortamı. Birinci ve İkinci Dünya
Savaşlarına baktığımızda hep ticari

çekişmelerin sonrasında meydana
geldiğini görüyoruz. Şu an bunun
tezahürlerini siber alanda da
görmeye başladık. Mesela son
bir ay içerisinde Avustralya’ya
karşı çok ciddi siber kampanya
gerçekleşti. Siber savaş asimetrik
bir savaş, dolayısıyla mutlaka
pro-aktif olmak zorundayız.
Tehdit istihbaratı dediğimiz
yöntemle siber ortamda da olayları
önceden tahmin edebilmek,
engelleyebilmek mümkün. Bu
zamana kadar siber güvenliği hep
siber savunma olarak düşündük.
Ancak bu aralar hack-back
dediğimiz bize karşı yapılan siber
saldırıyı karşı saldırı ile bertaraf
etme konusu ön plana çıkmaya
başladı. Dolayısıyla bizim siber
güvenlik konusunda sadece
savunmayı değil gerektiğinde
taarruzi faaliyet gösterecek
te d b i r l e r i d e d ü ş ü n m e ye
başlamamız lazım.” şeklinde
değerlendirmelerde bulundu.
“Konuşmasının son bölümünde
y a p ay ze k â k o n u s u n d a k i
görüşlerini belirten KORKUT;
“Yapay zekâ, otonom sistemler

Daha önce gerçekleştirilen
Proje Pazarı etkinliklerinden
farklı olarak bu sene konuk bir
konuşmacının yer aldığı özel bir
bölüm de düzenlendi. 6. Proje
Pazarı’na konuk konuşmacı
olarak tarih profesörü Prof. Dr.
İlber ORTAYLI katıldı ve “Türk
Savunma Sanayiinin Tarihi”
konulu bir konuşma gerçekleştirdi.
Böylece katılımcılar Prof. Dr. İlber
ORTAYLI’yı ilk kez bir Savunma
Sanayii etkinliğinde dinleme
olanağı yakalamış oldular.
Bu yıl etkinliğe 55 firma stant
düzeyin katılım gösterirken,
etkinlik boyunca 300’ün üzerinde
görüşme gerçekleştirildi ve 900’ün
üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Ömer KORKUT - STM Genel Müdür
Yardımcısı
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PTT A.Ş. ve SaSaD’tan e-Dönüşüm İş Birliği
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)
ve Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği
(SaSaD) arasında, PTT
A.Ş.’nin e-PTT markası
altında başlattığı
e-Dönüşüm hizmetlerine
yönelik iş birliği anlaşması
imzalandı. İmza törenine
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan BOZGEYİK,
SaSaD Yönetim Kurulu
Başkanı Öner TEKİN ve
beraberindeki heyet katılım
gösterdi.
İmza töreninde konuşan PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK,
Savunma Sanayii üreticilerinin
ülkenin bekasıyla ilgili konularda
önemli katkılarda bulunduğunu
belirterek, bağımsız bir ülke
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olmanın şartının teknolojiyi
tasarlamak, geliştirmek, üretmek
ve ihraç etmek olduğunu ifade
ederek şunları aktardı: “Ülkemizin
güvenliği ile ilgili konularda
çok önemli katkılar sağlayan
Savunma Sanayii üreticileri ve
ülkemizin geleceği açısından son
derece önemli faaliyetler yürüten
diğer kurumlarımıza destek
vermeyi, yardım etmeyi ve bu
kurumların işlerini kolaylaştırmayı
öncelik li mesuliyetler imiz
arasında saymaktayız. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da altını
çizdiği gibi bağımsız bir ülke
olmanın şartı teknoloji tasarlamak,
geliştirmek, üretmek ve ihraç
etmektir. Bu protokol ile ülkemizin
geleceği adına çok önemli bir iş
birliğini başlatmış olacağız.”
Posta çalışanlarının, Türkiye’nin
istiklal mücadelesindeki
h i z m e t l e r i n e d e d e ği n e n
BOZGEYİK, PTT’nin bugün de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi
operasyonlarına destek verdiğinin
altını çizerek şunları söyledi:
“İstiklal harbinde bu ülkenin
cephesinde hizmet etmiş posta
çalışanlarımız olduğu gibi, sınır
ötesinde yapılan operasyonlarda
da ordumuzun arkasında olan bir
PTT var. Bununla gurur duyuyoruz.
42 bin çalışanıyla büyük PTT
ailesi; TSK neredeyse, bayrağımız
neredeyse orada.”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan BOZGEYİK: “Ortak
aklın birleştirilmesi ve güç
birliğin arttırılması bu
ülkeye değer katacak.”
BOZGEYİK, SaSaD ile aralarındaki
iş birliğinin Türkiye’nin Savunma
Sanayiinin ilerlemesinde
önemli katkılar sağlayacağını
belirterek; “Son 15 yıl içinde
yerli ve millî Savunma Sanayii

alanında çok önemli adımlar
atıldı. Özellikle ihracat ve lojistik
konusunda önemli teknolojik
ilerlemeler kaydedildi. Ülkemiz
artık kendi silahını, uçağını,
helikopterini üretecek noktaya
gelmiştir. PTT’nin geçmişten
günümüze bu konulardaki
katkıları ortadadır. Atacağımız
imza sonrasında, Savunma
Sanayiindeki e-dönüşümün çok
daha iyi bir noktaya geleceğini
hem ülkemize hem de PTT’ye
yüksek katma değer üretileceğini
şimdiden görüyorum. Ortak aklın
birleştirilmesi ve güç birliğin
arttırılması bu ülkeye değer
katacak.” dedi.

SaSaD Yönetim Kurulu
Başkanı Öner TEKİN: “7
milyar dolar cirosu, 2
milyar dolar ihracatı ve
1,5 milyar dolar civarında
Ar-Ge faaliyeti yürüten bir
derneğiz.”
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SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı
Öner TEKİN ise törende yaptığı
konuşmada; Savunma Sanayii
İmalatçılar Derneğinin, 7 milyar
dolar cirosu, 2 milyar dolar ihracatı
ve 1,5 milyar dolar civarında ArGe faaliyeti yürüten bir topluluğu
temsil ettiğini belirterek şunları
söyledi: “SaSaD, Millî Savunma
Bakanlığının desteği ve
yönlendirmesiyle 1990 yılında
kuruldu. Savunma, Havacılık ve
Uzay sektörünü temsil eden tek
derneğiz. 800 üyeli 6 kümeyi
içine alarak 195 üyesiyle beraber
toplamda 1000 kişilik bir üreticiyi
temsil ediyoruz. 7 milyar dolar
cirosu, 2 milyar dolar ihracatı ve
1,5 milyar dolar civarında Ar-Ge
faaliyetini yürüten bir derneğiz.
Doğrudan sektör kuruluşlarında
44.000 çalışanımız var ve bunların

%40’ı mühendis. Destek elemanı
olarak tabir ettiğimiz çalışan
sayısı ise sadece %5. Bu nedenle
yaptığımız her iş birliğinin
kalitesi çok yüksek oluyor. SaSaD
ayrıca Avrupa Havacılık, Uzay ve
Savunma, Güvenlik Teşkilatının
(ASD) üyesi. Mayıs ayında bu
derneğin yönetim kurulunda
da yerimizi bir aksilik olmazsa
alacağız. Bu dernek sektörde
önümüzdeki 50 yılın stratejilerini
belirliyor.”
SaSaD’ın misyonu ve sektörde
yürüttüğü faaliyetler hakkında da
bilgi veren TEKİN; “Misyonumuz,
Savunma, Havacılık ve Uzay
sektörünü en iyi şekilde temsil
etmek, her bir üyenin çalışmalarını
en iyi şekilde gerçekleştireceği
ortamları oluşturmak, üyeleri
sektörle ilişki kurmak isteyen

yabancı kuruluşlar için müracaat
adresi olarak belirlemek, sektörü
etkileyen her türlü alandaki
sorunları çözmek amacıyla
hükûmet yetkilileri nezdinde
lobi faaliyetleri yürütmek, yerel
ve uluslararası pazarlardaki
imkânlar konusunda üyelerimize
bilgi vermek ve son olarak sektör
performansını aktif olarak izleyerek
senelik raporlar hazırlamak.” dedi.

SaSaD Yönetim Kurulu
Başkanı Öner TEKİN: “Siber
güvenliğe dair önemli bir
açık kapatılacak.”
PTT ile yapılan anlaşmayla;
taraflar arasında sadece
ekonomik değil, stratejik bir iş
birliği de yapıldığını dile getiren
TEKİN, Savunma Sanayiinde yerli
yazılımla çalışmanın önemine de

vurgu yaparak şunları söyledi;
“Üyelerimize mümkün olduğunca
yeni fırsatlar ve imkânlar yaratmaya
çalışıyoruz. Bu bağlamda da böyle
bir alt yapıyı üyelerimize rekabetçi
koşullarda sunabilmemiz bizim
için çok değerli. Özellikle şunu
vurgulamak istiyorum; biz burada
sadece ekonomik bir iş birliği
yapmıyoruz, stratejik bir iş birliği
yapıyoruz. Stratejik bir sektörde
faaliyet gösteren bizler için yerli
imkânlarla yapılmış yazılımlar
kullanmamız çok önemli. Savunma
Sanayii gibi bilgilerimizin gizli
kalması gereken bir ortamda,
verilerimizi yerli sunucularda bir
kamu kuruluşunun himayesinde
saklama fırsatını elde ederek
siber güvenliğe dair önemli
açıklarımızdan birini de kapatmış
olacağız. Bu anlamda da bu iş
birliği çok büyük önem ve örnek
teşkil etmekte.” diye konuştu.
E-Dönüşüm uygulamaları maliyet
azaltma, zamandan tasarruf,
güvenli veri saklama ve çevre
dostu olma gibi avantajlar içinde
barındırıyor. E-PTT markasıyla
sunduğu tüm e -Dönüşüm
hizmetlerinde en üst düzey
güvenlik anlayışını benimseyen
PTT, SaSaD gibi veri güvenliğini
önceliklendiren tüm oluşumlar
için ihtiyaca yönelik profesyonel
çözümleriyle hizmet verecek.
Protokol kapsamında PTT A.Ş.
SaSaD’a bağlı üyelerin temsil
ettikleri işletmelere özel indirim ve
çeşitli ticari avantajlar sağlayacak.
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Türk ve ABD’li Savunma Sanayi Temsilcileri
TOBB’da bir Araya Geldi

TOBB ETÜ
Savunma Sanayi ve
Mühendislik Günleri

TOBB ETÜ Savunma Sanayi ve
Mühendislik Günleri (S2MG)
etkinliği, 18 Mart tarihinde SaSaD
Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz
KÜÇÜKSEYHAN’ın katılımıyla
gerçekleşti. Öğrencilerin,
savunma sanayine ilgisini
arttırmak ve sektöre nitelikli
personel kazandırılmasıyla
amacıyla gerçekleşen etkinlikte,
KÜÇÜKSEYHAN bu kapsamda bir
sunum gerçekleştirildi.

Patent Verisi ile
Teknoloji İzleme
Semineri
Derneğimiz tarafından
düzenlenen ve 11 Şubat 2019
günü TOBB Toplantı salonunda
S abancı Üniversitesinden
Patent Avukatı Mustafa ÇAKIR
eğitmenliğinde icra edildi.
Yarım gün süren toplantıya
üyelerimizden 25 kişilik bir katılım
sağlandı.
ÇAKIR, dünyada patent konusu
yapılan teknoloji ve ürünlerle
ilgili olarak kolay erişimin nasıl
sağlanacağı ve burada hareketle
teknoloji geliştirmede nasıl bir
yöntem uygulanacağını detaylı
bir şekilde katılımcılarla paylaştı.
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Türkiye – ABD Uzay, Havacılık ve
Savunma Sektörleri Toplantısı 4
Şubat tarihinde Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Kabul
Salonu’nda yapıldı. TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik YAVUZ,
Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başk anlığı Başk an
Yardımcısı Serdar DEMİREL, ABD
Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı
William CZAJKOWSKI, ABD Ticaret
Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü
Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush
CHOKSY, ATC Başkanı General
James Logan JONES ve TOBB
Savunma Sanayi Sektör Meclis
Başkanı Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN’ın
hazır bulunduğu toplantı da
Amerika ve Türkiye arasındaki iş
birliği imkânları ele alındı.
Toplantı da TOBB Savunma Sanayi
Sektör Meclis Başkanı ve SaSaD
Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz
KÜÇÜKSEYHAN da bir konuşma
gerçekleştirdi. KÜÇÜKSEYHAN,
ABD ve Türkiye’nin ortaklığının

k a r ş ı l ı k l ı i l gi ve s aygı y a
dayandığını, güvenlik ve istikrar
gibi alanlarının dışında iki ülkenin
ekonomik iş birliğinin de önemine
değinerek şunları söyledi:
“İki ülkenin dost ve müttefik
olduklarını görüyoruz. Türkiye ve
Amerika ortaklıkları karşılıklı ilgi
ve saygıya dayanıyor. Ekonomik
iş birliğinin dikkate alınması
gerekiyor. Önceki dönemlerde
ticaret hacmine baktığımızda
21 milyar dolar civarında idi,
2018’de bu rakamın 19 milyar
dolara düştüğünü görüyoruz.
Bu durum kazan kazan anlayışı
içerisinde ele alınmalıdır. Savunma
sanayimizin 1974’den beri
uygulanan ambargolara rağmen
önemli gelişmeler kaydettiğini
görüyoruz. Biz 1974 sonrasında
uygulanan ambargolar nedeniyle
kendimiz balık tutmayı öğrendik.
Bugün Silahlı Kuvvetlerimizin
ihtiyaçlarının yüzde 70 oranında
k arşılıyoruz. Devam eden

projelerle, önümüzdeki 5- 10 yıl
periyotta bu oranı %80’e taşımayı
ulaşacağını öngörüyoruz. Dostluk,
ittifak, stratejik ortaklık ve bölgesel
simetrik veya asimetrik tehditlere
karşı karşılıklı güven ve iş birliği
içinde hareket edilmelidir. İki
ülke arasında ifade edilen
değerin gelişimi ve idamesi için
bir elçi olarak hareket etmeliyiz
ve ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz.
Bizim muharebe etmediğimiz
tek ülke ABD’dir. Ülkelerimizin
bağımsızlığı için birlikte NATO ve
diğer konularda her zaman birlikte
çalıştık” diye konuştu.
KÜÇÜKSEYHAN, Amerika ve
Türkiye arasındaki temasların
doğrudan satış yerine ortak
üretim ve ortak satış çerçevesinde
verimli ve sürdürülebilir iş birliği
ana konsepti kapsamında ele
alınması gerektiğini söyleyerek
konuşmasını sonlandırdı.
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Nedir bu
Mükemmelik
Modeli?
2000’li yılların başlarında Ulusal
Kalite Hareketinin bir bileşeni
olarak tanıştığımız Mükemmellik
Modeli üzerine pek çok standart
ve m o d e l i s e k tö r ü m ü zd e
uygulamaya alınmıştı. Pek
çok kalite modeli ve standardı
kurumlarımızda yaşatırken, kalite
yönetim sistemlerinin ABC’sine
veya matematiğin her alanında
kullanılan 4 işleme benzer bir
şekilde, bu modelin hep bir temel
oluşturduğunu deneyimlenmişti.
Bu deneyimden yola çıkarak
Mükemmellik Modelini hatırlamak
ve genç arkadaşlara tanıtmak
güzel bir bakış açışı kazandırmak
amacıyla, KALDER ve derneğimizin
Kalite ve Standartlar Komitemiz
tarafından “Nedir bu Mükemmellik
Modeli” temasıyla 28 Mart
tarihinde ODTÜ Teknokent İkizler
Binasında bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, dernek üyelerimizin
Kalite yetkililerinin yoğun ilgisiyle
başarılı şekilde icra edildi.

Bülten | 4

Hacettepe Üniversite Kariyer Günleri
Türkiye’nin Savunma ve Havacılık
sektöründe görev alacak gençlere,
sektöre ilişkin farkındalıklarını
güncellemek ve mezuniyet
sonrası iş hayatında nasıl bir
ortamda çalışacakları anlatmak
amacıyla bir süredir derneğimiz
tarafından sürdürülen etkinlikler
çerçevesinde, SaSaD Genel
Sekreter Yardımcısı Yılmaz
KÜÇÜKSEYHAN, 21 Mart tarihinde
Hacettepe Üniversitesi Kariyer
Günleri kapsamında gerçekleşen
ARGE paneli oturumunda
deneyimlerini, genç üniversite
öğrencileriyle paylaştı.

Proje Yönetim Semineri ODTÜ Teknokent’de Gerçekleşti
SaSaD Bilgilendirme (Eğitim)
etkinlikleri kapsamında Proje
yönetimi, Risk Yönetimi, İletişim
Yönetimi konularının işlendiği
Proje Yönetim Semineri, 12
Nisan tarihinde ODTÜ Tekokent
İkizler Toplantı Salonunda
icra edildi. Patent, teknolojiye
erişim, mükemmeliyet
nedir? Konularının işlendiği
e t k i n l i k l e rd e n s o n ra b u
yıl içerisinde icra edilen
bu 3. Etkinliğe SaSaD üye

firmalarından 100’e yakın firma
temsilcisi katılım gösterdi.
Savunma Sanayii Başkanlığımızın
Program Yönetimine vermiş
olduğu öncelik kapsamında
sektör oyuncularımızın
yürütmekte oldukları projelerin
kontrat koşullarına uygun
şekilde uygulanmasını temin
etmek, takvim, maliyet ve kalite
isterleri konusundaki talepleri
eksiksiz karşılayabilmek için

proje yönetimi, risk yönetimi
ve iletişi yönetiminin ne
olduğu ve nasıl uygulandığı
bilgilerinin paylaşıldığı seminer,
Proje Yönetim Derneği Başkan
Ya r d ı m c ı s ı E r e n A K D U R
tarafından icra edildi.
Katılımcılar seminerin, çok yararlı
olduğu ve özellikle sektöre yeni
giren çalışanlar için özellikle
tekrar edilmesini önereceklerini
ifade ettiler.
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