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ÖNSÖZ

Ekonomik gelişme, ihracat, istihdam artışı, teknolojik ilerleme, stratejik 
ağırlık... Neresinden bakılırsa bakılsın,  Türk savunma ve havacılık sektörü ola-
rak çok kritik bir rol üstlenmiş durumdayız. Ülkemize sunduğumuz katkıları, 
arttırarak sürdürmeliyiz. Sinerjimizi, işbirliği ve koordinasyon içinde yoğunlaş-
tırmalıyız.

Bu bakış açısıyla, 2011 yılı sonunda kurulan Birliğimiz (SSİ-Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği) sektörümüzün ihracata yönelik faaliyet-
lerinde etkinliği arttırmak, uzun vadeli yüksek ihracat hedeflerine ulaşabilmek 
amacıyla firmalarımızın ihracat konusundaki koordinasyonunu yoğunlaştır-
mak için faaliyetlerini yürütüyor. Bu faaliyetleri planlamak için de bir hedef 
belirlemek ve bu hedefe yönelik eylem planları oluşturmak zaruri.

Bu amaçla, SSİ olarak 11-12 Aralık 2012 tarihlerinde Sapanca’da düzenle-
miş olduğumuz “Savunma Sanayinde İhracat Nereye Koşuyor ve Nasıl Koşma-
lı?” konulu Arama Konferansını başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek isterim. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve 
Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ’ın himayelerinde gerçekleştirdiği-
miz Konferansa Sayın Bakanlarımızın verdiği destek ise konferansın başarısını 
artıran bir unsur oldu. 

Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ, Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Sayın Mustafa SEVER ile Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın Murad BAYAR’ın 
bizzat katılımlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve sektörle ilgili kurum/kuruluşlardan yetkililer, 
sektördeki firma temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirilen konferansta iki gün 
boyunca sektör ihracatının geleceğini birlikte tasarlamak, vizyonunu oluş-
turmak,  stratejiler üretmek ve bunlar için gerekli eylem planları oluşturmak 
amacı ile yoğun bir şekilde çalışıldı. 

Sektör liderlerini biraraya getiren Konferansta 2023 perspektifinde yapıla-
caklar bir bir sıralandı. Yolumuz zorlu ama hedeflerimiz net. Sektörümüz açı-
sından kritik olan konuların; Ar-Ge’ye dayalı üretim, aktörler arasında yüksek 
derecede koordinasyon, KOBİ’lere destek, envanter bazlı çalışmalar, finans-
kredi  modellerinin geliştirilmesi ve ihracat olduğu da bir kez daha teyit edildi. 
10-11 yıl içinde savunma sistem ve platformları ihraç eden ilk 6 ülke arasına 
girmemiz, 2023 yılında savunma ve havacılık sektöründe 25 milyar $ ihracat 
değerine ulaşmamız  hedefleniyor. Bunun için ihracatımızı her yıl ciddi oranda 
arttırmak durumundayız. 

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları’nın çatı kuruluşu olarak biz eli-
mizden geleni yapmaya gayret ediyoruz, en iyisini yapmak için çalışmaya da 
devam edeceğiz. İnanıyorum ki, başta Savunma Sanayii Müsteşarlığı olmak 
üzere, stratejik kuruluşlarımızla koordinasyonumuz ve işbirliğimiz yoğunlaş-
tıkça, çok daha iyi bir geleceğe, çok daha güvenle bakabileceğiz.

Sayın Bakanlarımıza, Müsteşarımıza  ve Hükümetimize destekleri için özel-
likle teşekkür etmek istiyorum. Konferans Sonuç Raporunun ileride yapılacak 
çalışmalara ve işbirliklerine önemli bir referans olacağını düşünüyor, değerli 
vakitlerini ayırarak Konferansa katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürleri-
mi sunuyorum.

      Saygılarımla

Latif Aral ALİŞ 
SSİ-Savunma ve Havacılık Sanayi 

İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ
1. Çalışma Akışı ve Raporun İçeriği

Bu rapor 11-12 Aralık 2012 tarihlerinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği ta-
rafından sektörün geleceğini tasarlamak amacıyla düzenlenmiş olan Arama Konferansı tuta-
nağını içermektedir. 

Arama Konferansının ilk aşamasında sektörü etkileyen hakim akımlar değerlendirilmiştir. 
Daha sonra sektörün geleceğinin nasıl olması istendiğine ait ‘Gelecek Tasarımı’ çalışması ya-
pılmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise yol haritası oluşturularak sektörün gerçekleştirmesi 
gereken projeler belirlenmiştir.

Söz konusu Arama Konferansı, Arama Araştırma Organizasyon Danışmanlığı ve Tic. Ltd. 
Şti’nden                        (www.aramasearch.com) Prof. Oğuz BABÜROĞLU’nun moderatörlüğünde 
gerçekleştirilmiştir.

2. Hâkim Akımlar

1. Devletin Rolü: Devletin gücü, koordinasyon, yönlendirmesi, teşvik,   
 lobi önem kazanıyor.

2. Kredi Sistemi: Yeni bir kredi sistemine ihtiyaç var (FMS benzeri).    
 Kredi enstrümanları, offset, takas gibi uygulamalar önem kazanıyor.

3. Kolay Mevzuat: Savunma ve havacılık ihracatını düzenleyen mevzuat ve  
 mekanizmaların kolaylaştırılması ve organizasyonu önem kazanıyor. 

4. Ortaklıklar: Yeni pazarlara girerken çoklu ortaklıklar önem kazanıyor.

5. Gelişen Alanlar: Savunmanın yanı sıra havacılık, uzay, anayurt güvenliği,  
 siber güvenlik konuları da ön plana çıkıyor. Sivil havacılık sektörü büyüme  
 hızı artıyor. Hizmet sektörü gelişiyor.

6. Özgün Sistemler: Yüksek nitelikli, özgün, katma değeri olan ürünler, sistemler  
 ve platformlar için teşvik ihtiyacı artıyor. Savaş alanında nitel üstünlük   
 sağlayan, ana sistem bazlı ürünlerin ihracatı artıyor.

7. İnovasyon: AR-GE, inovasyonun önemi artıyor ve bunlar için üniversite-sanayi  
 iş birliği önem kazanıyor.

8. İhracat için Tasarım: Ürün geliştirme yaparken ihracatın da göz önünde  
 bulundurulması ihtiyacı artıyor.

9. Yerlileştirme: İhraç lisansına tabi, kritik olan alt sistem ve malzemelerinin,  
 ara ürünlerin yerlileştirilme ihtiyacı artıyor. Alıcılarda yerlileştirme ve offset  
 ihtiyacı artıyor. Silahlı kuvvetlerin yerli sanayiye olan güveninin ihracatımıza  
 olan referansı ihracata katkı sağlıyor.

YÖNETİCİ ÖZETİ
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10. İhracat Kültürü: Hedef pazarlara yönelik kurum, şirket yapılarının ve   
 ihracat  kültürünün oluşturulması ihtiyacı artıyor.

11. KOBİ’ler: KOBİ’lerin AR-GE, mühendislik, üretim gücü önem kazanıyor.

12. Bölgesel Değişimler: Pazar, ülkelerdeki değişim yeni fırsatlar ve tehditler  
 yaratıyor. Türkiye’nin etki alanı genişliyor ve ağırlığı artıyor.

 

3. Bütünleştirilmiş Gelecek Tasarımı

Vizyon

•	 Savunma,	havacılık	ve	güvenlik	ihracatında	dünya	ülkeleri	arasında		 	
 ilk 6’da yer almak

Ana Hedefler

•	 2023	yılında;

•	Savunma:	5	Milyar	$

•	Sivil	Havacılık:	10	Milyar	$

•	Güvenlik:	5	Milyar	$

•	Sivil	havacılık	alanında	hizmet	ve	bakım	geliri:	5	Milyar	$

•	 Kritik	teknolojileri	bize	ait,	özgün	ve	rekabetçi	sistem/platformlar	üretmek		
 ve uluslararası pazarlarda satmak

•	 Dünya	savunma,	havacılık	ve	güvenlik	sanayisi	içinde	ilk	100	firma	arasına		
	 5	Türk	firmasının	girmesi

•	 En	az	3	dünya	markası	ürün

Rekabet Avantajı

•	 Ürün,	dünyadaki	benzerleriyle	karşılaştırıldığında:

•	Uygun	fiyatlar	(maliyet)

•	Uluslararası	kabul	gören	standartlara	uygunluk	(kalite)

•	Güncel	ve	ileri	teknoloji	(performans)

•	Harekatta	denenmişlik

•	TSK	envanterine	girmiş	ve	kullanılmaya	başlanmış	olması

•	 Firmalar

•	Güvenilir

•	Devlet	tarafından	kabul	gören	ürünleri	kullanan

•	Yerel	firmalarla	pazara	girmek	için	ortaklık

YÖNETİCİ ÖZETİ
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•	Uygun	maliyetle	hızlı	lojistik	destek

•	Müşteri	odaklı	çözümler	üretmek	(Tailoring	+	customization)

•	 Devlet

•	İhracat	ve	kullanım	kısıtlarının	asgari	seviyede	tutulması

•	Büyük	dış	alımları	kaldıraç	etkisi	olarak	kullanmak

•	 Diğer

•	Potansiyel	pazar	bölgeleriyle	kültürel	ve	coğrafi	bağlar

Hedef bölgeler ve pazarlar

•	 Siyaseten	iyi	ilişkiler	kurulabilen	ülkeler

•	 Orta	Doğu	

•	 Asya	–	Pasifik

•	 ABD	(sivil	havacılık)

•	 Avrupa	(	NATO)

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	 Savunma,	Havacılık,	Uzay,	Güvenlik,	Hizmet	alanları	

•	 Asimetrik	tehditler	/	Anayurt	güvenliği	ürünleri

•	Helikopter

•		Tabanca	+	tüfek

•	İnsansız	Araçlar	(Mini	+	taktik	-	UAV-AUV-ROV-Kara	Robotu)

•	Akıllı	kart	ve	sensörlu	sistemler

•	 Akıllı	ürünler	

•	Güdüm	kitleri

•	Seyir	füzeleri

•	Tanksavar

•	Hava	savunma	sistemleri

•	Hava	–	hava	füzeleri

•	 C4IS

•	Simülatörler

•	Genesis

•	HUBS

•	 Platformlar

•	Helikopter

•	Botlar	/	ani	müdahale	botları

YÖNETİCİ ÖZETİ
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•	Hücumbot	ve	korvetler

•	İnsansız	Araçlar	/	UAV-AUV-ROV-Kara	Robotu

•	Ana	muharebe	tankı

•	Paletli	ve	tekerlekli	zırhlı	araçlar

•	Çekili	ve	kundağı	motorlu	topçu

•	 Siber	ve	elektronik	harp	ürünleri

•	Yazılım	(siber	güvenlik	için)

•	Chaff-flare

•	Jammer

•	MWS

•	LWR

•	RWR

•	 Lojistik

•	Seyyar	yüzücü	hücum	köprüsü

•	Saha	mobil	sistemleri	(mutfak	+	hastane	+	çamaşır	vb.)

•	İdame

•	Entegre	Lojistik

•	Askeri	tekstil

•	Bot	–	ayakkabı

•	Hafif	ve	ağır	mühimmat	

•	Eğitim

Kredi (Türk Savunma Kredi Sistemi)

•	 FMS,	sigorta,	takas,	offset	

•	 Devletten	devlete	(petrol,	gaz,	maden)

•	 Kredi	mevzuatı

•	 Kaynak

•	 İşletme	kredisi

Satış Mekanizmaları

•	 Yetkinlik	(kurumsal	&	insan	kaynakları)

•	 Fırsatların	paylaşıldığı	platform	(SSM	portal,	SSİ	Web,	V	TAB)

•	 Çapraz	satış	

YÖNETİCİ ÖZETİ
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•	 “Made	in	Türkiye”:	Turkish	Defence	Alliance

•	 Devletten	devlete

•	 Sivil/asker	diplomatların	sektör	için	lobi	yapmaları,	düzenli	bilgi	aktarılması

•	 Diğer	sektörlerdeki	ticaret	kullanılarak	yapılması

Devletin Rolü

•	 TSK,	tanıtımda	daha	etkin	

•	 “Numune	alım”	yapılması

•	 Savunma	ihracat/ofis/merkez

•	FMS,	kredi,	devletten	devlete	satış	

•	Mevzuat	(İhracat	izni,	hizmet	satışını	ihracata	saydırma)

•	Lobi/ilişki	Yöntemleri

•	İstihbarat	(Pazar,	karar	vericiler,	siyasi)

•	Kurumlar	arası	koordinasyon	

•	Yurtdışı	ofisler

•	Kullanıcı	desteği

•	 Siyasi,	askeri,	diplomatik,	bürokratik	lobi	faaliyetleri

•	 İzin	prosedürünün	tek	elden	yürütülmesi

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	 İhracatı	kontrole	tabi	savunma	sanayi	ürünlerinin	izin	mevzuatının	uygulanabi-
lirliğinin	hızlandırılması;	özellikle	5201	ve	5202	sayılı	yasalarda	gerekli	düzenlemelerin	
yapılması

•	 3212	 sayılı	 yasanın	yeniden	düzenlenerek	TSK	kabiliyetlerinin	etkin	kullanımı	
(S.K.	ihtiyaç	fazlası	mal	ve	hizmetlerin	satışı,	hibe,	devir	ve	elden	çıkarılması;	diğer	dev-
letler adına yurtiçi ve yurtdışı alımların yapılması ve eğitim görecek yabancı personel 
hakkında kanun)

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme

•	 KOBİ	envanterinin	çıkarılması

•	 İhtiyaç	duyulan	alt	teknoloji	alanlarında	yeni	ve/veya	nitelikli,	uluslararası		
 pazara müstakil ürün ve çözüm sunabilen KOBİ’lerin oluşturulması

•	 KOBİ’lere	külfet	getiren	sertifikasyonların	istenmemesi	(boyacı,	kaplamacıdan		
	 tesis	güvenli/üretim	izin	belge	vs)

•	 Tedarik	ve	AR-GE	projelerinde	KOBİ	katkı	oranlarının	artırılması	ve	bunun		
 sistematik denetiminin yapılması.

YÖNETİCİ ÖZETİ
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•	 KOBİ’lere	özel	kredi	ve	teşvik	mekanizmasının	getirilmesi

•	 Kümeleme	destek	oranlarının	%75’den	%100’e	çıkarılması	

•	 Ana	yüklenicilerin	kendi	alt	yüklenici	eko	sistemlerini	geliştirmesi	ve	büyütmesi

AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	 Savunma	AR-GE	projelerinin	tek	merkezden	ve	sistematik	yönetimi

•	 İhracatı	engelleyen	alt	sistem	veya	teknolojilerin	‘maliyetine	bakılmadan’		
 projelendirilmesi

•	 Finansman	ve	teşvikler	(UR-GE,	AR-GE)

•	 Savunma	stratejisi	ve	teknoloji	yol	haritaları	ile	uyumlu	olarak	AR-GE		 	
 projelerinin desteklenmesi

•	 Teknoloji	platformu	oluşturularak,	belirlenen	kritik	teknolojilerin	AR-GE			
 projelerine dönüştürülmesi

•	 Patent	konusunun	ihracat	yönüyle	yeniden	ele	alınması	ve	iyileştirilmesi.		
	 Ör:	infringement

•	 Başarısız	Ar-GE	projesinin	cezası	olmamalı

•	 İnovasyon	kültürünün	sektörde	içselleştirilmesini	sağlamak	için	inovatif			
 ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

Ortaklık

•	 TR	olarak	(mümkün	olduğunca)	takımca	gitmek

•	 Defence	HUB

•	 Kazandıran	ortaklık

•	Yerel	ortak

•	Yabancı	ortak

•	Konsorsiyum

•	JV

4. Yol Haritası: Eylem Planı Grup Çalışması

Ürün Hedefi

•	 Kara	–	Hava	–	Deniz	(İnsanlı	/	insansız)	Sistem	–	Platform	ihracatı			 	
	 (cihaz	–	alt	sistem	bazında	maksimum	Türk	savunma	sanayi	ürünü	içeren)

•	 Sistem	–	platform	modernizasyonu

•	 Entegre	Lojistik	Destek	

Kredi
•	 Kredi	garanti	sistemiyle	alıcının	finansmanı	(Hermes	Modeli)

YÖNETİCİ ÖZETİ
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•	Kaynak	tesisi	(SSDF,	hazine,	bankalar	konsorsiyumu)

•	Düşük	faiz,	orta-uzun	vade

•	Tesis	edilen	kaynak	Eximbank	garantisiyle,	kamu	bankaları	eliyle		 	
 kullandırılacak

•	6	ay	içerisinde	SSM,	Eximbank	ve	kamu	bankaları	arasında	protokol

•	 Devletten	devlete	savunma	satışı	mekanizması	(FMS	Modeli)

•	SSM	yönetiminde	

•	Kaynak	tesisi	(Hazine)

•	1	yıl	içinde	gerekli	mevzuatın	hazırlanması	ve	uygulamaya	koyulması

Satış Mekanizmaları
Satış için Öncelikli Projeler 

•	 Ulusal/Sektörel	Tanıtım	Grubu,	Turkish	Defence	Alliance

•	 Pazarlama	kabiliyetleri	geliştirme	grubu	oluşturulması

•	 Lobi	faaliyetleri	koordinasyon	grubu	(+istihbarat)

Detaylandırma

•	 Pazar	Analizi

•	 İletişim	stratejisi	(Pazarlama,	PR	faaliyetleri)

•	 Kullanıcı	desteği	(TSK)

•	Tanıtım

•	Ürünlerin	numunelerinin	satın	alınıp,	test	edilip,	geri	bildirim	sağlanması

•	 Siyasi	Destek

•	Parlamento	ve	Bakanlar	Kurulu	seviyesinde	lobi

Sorumluluklar

•	 Özel	Sektör

•	İhraç	edilecek	ürünün	konfigürasyonu,	lojistiği	(ihraç	versiyonu)

•	Ortak	Satış	(Ortaklıkları	belirleme)

•	İhraç	kısıtları	ve	kaynağın	belirlenmesi

•	Profesyonel/Yetkin	tanıtım	pazarlama	teknikleri	geliştirme

•	Devlet	desteği	temini

•	 Kamu

•	Lobi	(siyasi	destek,	üst	düzey	pazarlama)

•	Fuarlar	ve	tanıtım	organizasyonu

•	Devletten	devlete	satış

•	Kredi	mekanizması

•	İstihbarat	desteği

•	Pazar	paylaşım	düzenlemesi	(firmaların	koordinasyonu)

YÖNETİCİ ÖZETİ
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•	Firmaların	pazarlama	kabiliyetlerinin	dünyadaki	örnekler	derecesinde		
 artırılması

•	 Zamanlama

•	2013	içerisinde	grupların	oluşturulması

•	2014	son	çeyreğinde	1.	ilerleme	raporunun	yayınlanması

Devletin Rolü

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	 İhracatı	kontrole	tabi	savunma	sanayi	ürünlerinin	izin	mevzuatının		 	
	 uygulanabilirliğinin	hızlandırılması;	özellikle	5201	ve	5202	sayılı	yasalarda		
 gerekli düzenlemelerin yapılması

•	 3212	sayılı	yasanın	yeniden	düzenlenerek	TSK	kabiliyetlerinin	etkin	kullanımı		
	 (S.K.	ihtiyaç	fazlası	mal	ve	hizmetlerin	satış,	hibe,	devir	ve	elden	çıkarılması;		
 diğer devletler adına yurtiçi ve yurtdışı alımların yapılması ve eğitim görecek  
 yabancı personel hakkında kanun)

Proje 1: İhracat	 izinleri	 için	 komite	kurulması	 (MSB,	Dış	 işleri,	 Ekonomi	Bakanlığı,	 SSM	+	
Genel Kurmay, Emniyet, SSİ)

•	 Aylık	toplantı	(en	az),	Genel	Sekreter:	SSM

•	 MSB/	mevzuat	düzenlemesi	–	1	yıl

Proje 2: Savunma ihracatını artırmak amacıyla

•	 Devletten	devlete	satış

•	 Hibe

•	 İhtiyaç	fazlası	satış

•	 İhracat	izni

•	 Yeni	yasa	tasarısı

•	 Koordinasyon:	SSM

•	 Sektörel	görüş	al

•	 Kredi

•	 6	ay	içinde	kanun	taslağı	+	teklifi

Proje 3:	Numune	Satın	Alımı

•	 Koordinasyon:	SSM

•	 Yapılacak	iş

•	Kaynak	ayır

•	SSİK	kararı

•	Usul	ve	esas

•	 6	ay

YÖNETİCİ ÖZETİ
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Proje 4: Lobi ve tanıtım

•	 Firmaların	talebi	–	SSM	–	Genelkurmay	–	Dış	işleri	(İngiliz	Modeli	–	incele)

•	 Yurt	dışı	tanıtım	ziyaretleri	(SSM,	Ekonomi	Bakanlığı,	SSİ,	SASAD)

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme

•	 Öncelikli	faaliyet	1:	Nitelikli	alt	yüklenici	envanteri	oluşturmak	için		 	
	 “kümeleşme”	şart	ve	öncelikli

•	Sanayi	Bakanlığı	tarafından	teşvik	edici	mevzuatla	yapılmalı		 	
 (yani kurumsal olmalı)

•	KOBİ’lerin	işbirliği	kültürüne	geçmeleri	sağlanmalı	(OSD	ve		 	
 Teknoparklarla)

•	SSM	tarafından	kümelerin	desteklenmesi	amacıyla	Bilim,	Sanayi	ve		
 Teknoloji Bakanlığı’yla koordinasyonun arttırılması

•	Kümeleşmeyle	ilgili	mevzuat	var	ve	yeni;	ancak	KOBİ	taleplerine		 	
 uygun hale getirilmeli.

•	 Öncelikli	faaliyet	2:	Halihazırda	var	olan	nitelikli	alt	yüklenicileri	görünür		
 hale getirmek. 

•	SSM	tarafından	nitelik	ve	yetkinlik	derecelendirilmesi	yapılmalı

•	Mevzuatın	getirdiği	sertifikasyonlar	kolaylaştırılmalı

•	Bu	faaliyet	2013’te	bitirilmeli

•	 Öncelikli	faaliyet	3:	Tedarik	ve	AR-GE	projelerinde	KOBİ	katkılarının	arttırılması

•	AR-GE	desteklerinin	firma	ölçeğine	göre	yapılması	(TÜBİTAK,	SSM,		
 MSB AR-GE)

•	Bu	faaliyet	2013	‘te	yapılmalı.

•	 Öncelikli	faaliyet	4:	Alt	yüklenicilerin	desteklenmesi	amacıyla,	ana		 	
 yüklenicilerin ekosistemlerine dahil edilmesi.

•	Modern	tedarik	yönetimi	uygulanmalı	(Örn:	otomotiv	sanayindeki	gibi)

•	ELD	sürecine	alt	yüklenicilerin	baştan	dahil	edilmesi	

•	 Öncelikli	faaliyet	5:	Yerlileştirme

•	Kritik	teknolojileri	belirledikten	(SSM,	TÜBİTAK,	MSB	AR-GE)	sonra		
 Teknokent ve KOBİ’lere görev verilmesi.

•	Offset	projelerinde	yerlileştirme	şartlarının	daha	belirgin	hale	getirilmesi

YÖNETİCİ ÖZETİ
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AR-GE

Proje 1: Savunma AR-GE projelerinin tek merkezden, konu uzmanlarınca sistematik yöne-
timi için bir çalışma grubu kurulması

•	 2013	içerisinde	çalışmanın	tamamlanması	ve	işler	hale	getirilmesi		 	
	 (tek	muhatap	kurum	–	SPOC)

•	 2014	–	2023:	Bu	yapı	ile	AR-GE’nin	yürütülmesi,	çağrılara	çıkılması

•	 Proje	sorumlusu:	TÜBİTAK,	SSM	ve	MSB

Proje 2: Savunmada ortak bir AR-GE portalı ile çağrıların yayınlanması (grants.gov benzeri)

•	 2013’te	kurulmalı

Proje 3: İhracatı	engelleyen	alt	sistem	veya	teknolojilerin	“ticari	yapılabilirliğine	bakılmak-
sızın”	projelendirilmesi.	Savunma	stratejisi	ve	teknoloji	yol	haritaları	ile	uyumlu	olarak	AR-GE	
projelerinin desteklenmesi

•	 Savunma	stratejilerin	çıkarılması	ve	önceliklerin	tespiti

•	 Savunma	alt	alanları	için	teknoloji	yol	haritalarının	çıkarılması

•	 Teknoloji	taksonomi	projesi

Proje 4: Teknoloji platformu oluşturulması. Kritik teknolojilerin, teknoloji yönetiminin AR-
GE yürütücüleri(araştırma enstitüleri, firmalar, üniversiteler) arasında tartışıldığı ve paylaşıldığı 
bir yapıya geçiş

Proje 5: AR-GE ve inovasyon kültürünün somutlaştırılması ve içselleştirilmesi.

•	 AR-GE	projelerinin	bir	üretim	projesi	gibi	yorumlanmayıp,	AR-GE’de		 	
	 “başarılı/başarısız”	proje	tanımı,	ceza,	vb.	konusunda	mevzuatın	gözden		
 geçirilmesi

•	 İnovatif	ürünlerin	geliştirilmesine	teşviklerde	pozitif	ayrımcılık

•	 Akademik	personelin	AR-GE	teşviklerinden	doğrudan	faydalanması		 	
 (döner sermaye dışında)

Ortaklıklar

•	 TR	(mümkün	olduğunca)	takım	git.

•	 Defence	HUB

•	 Kazandıran	ortaklık

•	Yerel	ortak

•	Yabancı	ortak

•	Konsorsiyum

•	JV

YÖNETİCİ ÖZETİ
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ÇALIŞTAY NOTLARI
Açılış Konuşmaları

Oğuz BABÜROĞLU
Moderatör
Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Burada resmi olmayan, formalitenin olmadığı bir çalışma 

yürütmeye çalışacağız. Bunu yaparken belirli bir sohbet düzeni ve diyalog disiplini ile hareket 
etmeye	çalışacağız.	Samimi,	kafa	kafaya	verdiğimiz	bir	çalışma	olacak	bu.	Bu	yüzden	de	“bey”ler,	
“hanım”lar	kalkacak,	isimlerimizi	kullanacağız.	Sektör	çok	geniş	ve	birçok	tarafı	içine	alıyor.	

Temel	 akışımız	 şöyle	 olacak;	 bir	 beyin	 fırtınası	 yapacağız	 ve	 etrafımızda	 neler	 oluyor	 ona	
bakacağız. Sonra bir değişim gündemi çalışması ile sektör nereye gidiyor ona odaklanacağız. 
Sonrasında	 ise;	geleceği	 tasarlayacağız.	Bugün	bu	çalışmayı	bitireceğimizi	umuyoruz,	yarın	da	
bazı odak konulara gireceğiz. 

Bu	 şekilde	 yaklaşık	 20-25	 farklı	 konferans	 türü	 var.	 Bu	 konferanslarda	 genelden	 başlar,	
özele doğru gideriz. Bu yüzden önce genel akımlarla başlayacağız. Dünya’da neler oluyor? Bi-
zim değişim gündemimizde neler var? Tam olarak ortaya çıkmamış bazı yeni akıllar da arıyor 
olacağız.	Geleceğe	ve	gidişata	bakacağız.	Sonra	bu	gidişata	göre,	“Geleceğimiz	nasıl	olacak,	biz	ne	
yapacağız?	Yeni	rollere	ihtiyaç	var	mı?”	Bu	konularda	ortak	aklı	yapılandırmaya	çalışacağız.	Yarın	
sabah da özel konulara odaklanacağız. Bazı formatlarda önceden planlanan şeylerin çıkartılması 
istenir ama bize göre önemli olan bunu burada çalışarak ortaya çıkarmak. Bizim buradaki göre-
vimiz ise bunun kolaylaştırıcılığını yapmak. 

Şimdi önümüzdeki yıllarda bu sektörü etkileyecek olan her türlü akımı, trendi, gidişatı dökme-
miz gerekiyor. Bu temenni, dilek, öneri seansı değil. Bu önümüzü görme seansı. Bunu yaparken 
de beyin fırtınası yapıyor olacağız. Fikri değerlendirme ile üretme arasındaki farkı ayıracağız. Tar-
tışmadan verileri topluyor olacağız. Sonra da küçük gruplarda bunları çözeceğiz, işleyeceğiz. 

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Bakanım, 

Çok	değerli	üyelerimiz	ve	konuklarımız;

Saygıdeğer	basın	mensupları;

Hanımefendiler, beyefendiler.

Yoğun iş temponuz içinde, vakit ayırarak toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyo-
rum. Hepiniz hoş geldiniz.

İzninizle, en sonda söylenebilecekleri, en baştan dile getirmek istiyorum. 

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, SSİ olarak her zaman vurguladığımız bir 
şey	var.	“Güç	Kazandırır.”	Güçlü	olmak	için	de	çalışmak,	araştırmak,	üretmek,	 ileri	teknolojiyle	
üretilenleri	“ihraç	edebilmek”	gerekiyor.	SSİ	bunun	için	var.	Bizler	bunun	için	varız...

ÇALIŞTAY NOTLARI
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Bugün	ve	yarın	“arama	toplantı’’mızda,	savunma	ve	havacılık	sanayi	 ihracatının	geleceğini	
birlikte tasarlamak, vizyonunu oluşturmak,  stratejiler üretmek ve bunlar için gerekli eylem 
planları oluşturmak için çalışacağız.

İlk	 sorumuz	 belli:	 “Savunma	 Sanayinde	 İhracat	 Nereye	 Koşuyor	 ve	 Nasıl	 Koşmalı?”	 Soru	
kolay da cevabını bulmak galiba kolay değil. Ama siz değerli katılımcılarla bu cevabı birlikte 
bulacağız...

Kurulması stratejik bir zorunluk olan Birliğimizin  üye sayısı her geçen gün artıyor. Bu mem-
nuniyet verici bir gelişme. Firmalarımızın, heyecanımıza, coşkumuza katılmak istemeleri bizi 
mutlu ediyor. SSİ olarak sektörümüzün ihracata yönelik faaliyetlerinde etkinliği arttırmak, 
uzun	vadeli	yüksek	ihracat	hedeflerine	ulaşabilmek	amacıyla	firmalarımızın	koordinasyonunu	
yoğunlaştırmak gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz. 

Bir	 yılımızı	 geride	bıraktığımız	 şu	günlerde,	 2011	 rakamlarına	göre	 	%50’den	 fazla	 bir	 ih-
racat	artışını	yakaladık	bile.	Sektör	olarak	yıllık	1,5	milyar	dolar	 ihracat	seviyesine	koşuyoruz.	
Ama	2023	vizyonunu	yakalayabilmemiz,	“ihracatını	oransal	olarak	en	fazla	arttıran	sektör”	ha-
line	gelebilmemiz,	25	milyar	dolar	hedefine	ulaşabilmemiz	için	daha	fazlasını	yapmamız,	çok	
çalışmamız lazım.

Sektörün dünya çapındaki kurum ve kurallarının bilinciyle, Türkiye’mizin, çıkarlarını esas 
alarak yol alacağız.

Ülkemizin	dünyanın	“en	zorlu	bölgesi”	nde,	lider	olabilmesi	için	savunma	ve	havacılık	sanayi-
cileri, üreticiler ve ihracatçıları olarak büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. 

Ekonomik	gelişme,	ihracat,	istihdam	artışı,	teknolojik	ilerleme,	stratejik	ağırlık...	Neresinden	
bakarsanız bakın,  çok kritik bir rol üstlenmiş durumdayız. 

Ülkemize sunduğumuz katkıları, arttırarak sürdürmeliyiz. Sinerjimizi, işbirliği ve koordinas-
yon içinde yoğunlaştırmalıyız.

Sayın Bakanımızın nezdinde, hükümetimize, devletimize destekleri için, bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. İnanıyorum ki, başta Savunma Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere, stratejik 
kuruluşlarımızla koordinasyonumuz ve işbirliğimiz yoğunlaştıkça, çok daha iyi bir geleceğe, 
çok daha güvenle bakabileceğiz.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları’nın çatı kuruluşu olarak biz, elimizden geleni yap-
maya gayret ediyoruz, en iyisini yapmak için çalışmaya da devam edeceğiz.

Arama toplantımızın sektörümüze, milletimize, devletimize yararlı, hayırlı uğurlu olmasını 
umuyorum. İnşallah çok daha büyük işlere hep birlikte imza atacağız.

Bizleri onurlandırdığınız için Birlik Yönetimimiz adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyo-
rum. Sağolun.

ÇALIŞTAY NOTLARI
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Murad BAYAR
Savunma Sanayii Müsteşarı

Sayın Bakan Yardımcım, çok değerli katılımcılar güzel bir amaç için buradayız. İki gün bir-
likte, Oğuz’un söylediği gibi konferans vermeyeceğiz birbirimize, ama çalışacağız hepbirlikte. 
Dolayısıyla buradan bir sonuca ulaşacağız. O yüzden uzun bir konuşma yapmak istemiyorum, 
çünkü temamıza aykırı olacak uzun bir konuşma.  Arama Konferansı’nın sonunda ulaşacağımız 
şeyleri Müsteşar baştan söyledi gibi bir anti demokratik usül takip etmeyelim diye, belki beklen-
tilerimi ifade edebilirim. 

Ama önce bir teşekkür ile başlayayım Ekonomi Bakanlığımıza, Sayın Bakan Yardımcımız da 
burada olduğu için kendilerinin şahsında ve Sayın Bakanımızın şahsında. Hakikaten İhracatçı 
Birliğimizin kuruluşu sektörümüze yapılmış çok büyük bir katkıdır.  Ekonomi Bakanlığımız 
tarafından kendilerine şükranlarımızı ifade ediyorum.  Aslında rakamsal olarak baktığımızda 
çok büyük ihracatı olan bir sektör değiliz şu anda.  Katma değerimizin yüksek olduğunu id-
dia ediyoruz ama rakam olarak Latif bey daha çalışacak bunları artıracak o manada kriterlerin 
hepsini sağlamadığımızın da farkındayım. Fakat Ekonomi Bakanlığımız burada bize çok büyük 
bir imkan yarattı ve Birliğin kuruluşunu sağlamış oldu. Bu tabi sektörümüzün ihracat anlamında 
önünü açacak çok önemli bir adımdır. Geçen sene bu adım atıldı ve sektörümüzün geniş bir 
şekilde temsil edildiği bir Birliği bugün için kurmuş ve hayata geçirmiş vaziyetteyiz. İlk önemli 
faaliyetlerinden birini de bugün yapıyoruz bir Arama Konferansı ile. 

Şimdi beklentilerim ne bugünkü konferanstan? İhracat konusunda hakikaten çok amatörce 
yaptığımız çalışmalar var bugüne kadar ve hep birlikte bir heyecan ile kovaladığımız işler var. 
Ama	bunlar	bence	amatörlük	çıtasını	henüz	aşmış	değil.	Bazı	şeyler	denedik;		uluslararası	fuar-
lara	katılım,	değişik	ülkelere	ihracat	ziyaretleri	gibi.	Biz	birtakım	tanıtım	ofisleri	açmaya	başladık,	
bunları ben hala deneyler mertebesinde görüyorum. Yani bunların sonuçlarını görüp daha et-
kin hale getirmemiz lazım. Burada da yine Ekonomi Bakanlığ’mızdan bence faydalanacağımız 
çok fazla girdi olacaktır. Yani bu işi daha profesyonel yürüten sektörlerimiz muhakkakki var, bu 
manada Arama Konferansında ne yapmamız gerektiğini iyi tarif etmemiz lazım hep birlikte. 
Bunun tabi birkaç boyutu olacak, kamu boyutu da olacak. Savunma ihracatı deyince burada 
kamunun	birkaç	şekilde	temsil	edilmesi	gerekiyor;	Savunma	Bakanlığı	ile,	Dışişleri	Bakanlığı	ile,	
Dış temsilcilikleri ile, Ekonomi Bakanlığı ile. 

Savunma ve Havacılık diye ifade ediyoruz ama, bu ikisinin de maliyetleri biraz farklı biliyor-
sunuz. Havacılık daha ticari bir alan gibi, savunma ise daha kamu irtibatı gerektiren bir alan 
gibi. Dolayısıyla burada kamunun önemli bir rolü olacak. Özel sektörün tabiki çok önemli bir 
rolü olacak ve ihracata dönük bir yapılanma, bir kurgu gerekecek. Şu anda çok eksikliklerimiz 
olduğunu orada da düşünüyoruz tabi, herşeyin sonunda da herhalde en kritik parametre şu 
“satacak	malımız	var	mı?”.	Birinci	soru	da	bu	aslında.	Satacak	malınız	nasıl	olacak,	Ar-Ge	ile	ola-
cak, innovasyon ile olacak. Maalesef işte buradaki aslında sektörün belki son 10 yılda diyeyim 
artık bir mesaisi var. Sektörümüz bizim ağırlıklı lisanslı üretici iken şimdi biraz daha kendi tek-
nolojisi ile kendi ürünlerini ortaya çıkaran bir sektör olmaya başladı. Onun için de şimdi ihracatı 
konuşabiliyoruz, çünkü lisanslı üretici iken böyle bir şey konuşamıyorsunuz. Lisansı veren ne 

ÇALIŞTAY NOTLARI
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kadar izin verdiyse o kadar bu iş yapılabiliyor, ama kendi ürününüz varsa burada ihracatı ko-
nuşabilirsiniz. Türkiye’nin bugün kendi ürünleri var markamız hakikaten çok sınırlı ülkede, ama 
savunma	alanında	bugün	bir	tankımız	var	adı	“Altay”	bu	bir	markadır.	Bir	insansavar	aracımız	var	
adı	“Anka”	bu	bir	markadır.	Eğitim	uçağımız	var	adı	“Hürkuş”	bu	bir	markadır.	Bunlar	uluslararası	
olarak artık tanınan en azından bizim camialarımızda hakikaten markalar. Muhatap olduğumuz 
ülkelerin Savunma Bakanları, Kuvvet Komutanları bize bu markalarla bu projeleri soruyorlar. 
Altay nasıl gidiyor diye bana sorulabiliyor. Birçok ülkenin Savunma Bakanları, Müsteşarı tarafın-
dan veya  Anka projenize nasıl gireriz diye sorulabiliyor. Demek ki bunlar marka olmaya başladı. 
Tabi bu ürünlerimiz hepimizin malumu geliştirme aşamaları tam o süreçlerde olan projeler, 
ama önümüzdeki 1-2 yıl içinde bunlar üretimlere geçecek. Yine Latif ile bir çalışmamız var, ta-
banca	yapacağız,	yani	yapıyoruz	da;	marka	olan	gerçek	bir	uluslararası	tabanca	yapacağız.	

Tabi	 	burada	Türkiye’nin	bir	avantajı	 var:	 iç	pazar.	Yine	 sabahki	 sunumda	dinledik	Türkiye	
tüketici yani birçok teknoloji alanında böyle. Ama bu tabi başlangıç, yani o size ne sağlıyor iç 
pazar. O iç pazarı iyi kullanırsanız ürünler de çıkıyor oradan. Biz de şu anda onu yapıyoruz, sa-
vunma sanayinde yani iç Pazar Türkiye tüketici iken şimdi o iç pazarı kullanıp ürün çıkartacağız.  

Tüm	dünyanın	en	büyük	Emniyet	Teşkilatlarından	birine	sahip	Türkiye,	Jandarma	Teşkilat-
larından birine sahip Türkiye, Silahlı Kuvvetleri’nden birine  sahip Türkiye ve diğer kamu asayiş 
teşkilatlarını toplayınca ve de insanımızın da tabancaya merakı var…Türkiye ciddi bir iç pazar. O 
zaman buradan bir uluslararası marka çıkması gerekiyor. Şimdi tabanca üretimi var, Türkiye’de 
özel sektör burada belli bir aşamaya geldi, ama bunu uluslararası marka haline getireceğiz hep 
birlikte. Sektör ile birlikte bunları yapınca satacak malımız var.. Satacak malımız olunca... Savaş 
gemimiz	var	“Bilgem”	bu	da	bir	markadır.	Dünyanın	Deniz	Kuvvetleri	 	bunu	biliyor.	Çok	yeni,	
Suudi	Arabistan	Askeri	Ateşesi	bize	geldi	“Bilgem”	projenizi	Deniz	Kuvvetleri	komutanımız	ça-
lışmak istiyor dedi.  Bilgem gemisini öğrenmek istiyor dedi. Yani burada hakikaten bunlar artık 
bizim camialarımızda marka. Bu markaları artık nasıl satışa ihracata döndürürüz? Burada da 
platform satabilirseniz bu çok önemli, katma değer, yani cihaz satmak o da bir aşama ama asıl 
önemli olan platform satmak, gemi, tank, zırhlı araç, uçak bunu satarsanız o zaman katma de-
ğer  gelmeye başlıyor. 

Dolayısıyla bugünkü Arama Konferansı’nda bunları, bu iki gün canlı bir şekilde tartışacağız. 
Notlarımı	dolayısıyla	okumuyorum	arkadaşlarım	çok	çalıştı	ama	bunu	sonrasına	saklayacağız	
Sayın Bakan Yardımcıma katıldıkları için şükranlarımı sunuyorum sabah çok erken bir saatte bu 
planlamayı yaptılar sağolsunlar aramızdalar. 

Saygılarımı sunuyorum.
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Mustafa SEVER
Ekonomi Bakan Yardımcısı

Savunma Sanayii Müsteşarı Sn. Murad Bayar,

Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin Değerli Başkanı Latif Aral Aliş,

Savunma Sanayiimizin Birbirinden Değerli Yöneticileri,

Kıymetli Konuklar,

Hanımefendiler, Beyefendiler

Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan savunma ve havacılık sanayii sektörümüze ilişkin 
gelişmelerin	değerlendirileceği	ve	“Savunma	Sanayii	İhracatı	Nereye	Koşuyor	ve	Nasıl	Koşmalı”	
sorularının ele alınacağı bu anlamlı konferans vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle;	acil	bir	program	değişikliği	itibari	ile	aramızda	bulunamayan	Ekonomi	Bakanımız	
Sayın	Zafer	ÇAĞLAYAN’ın,	başarı	dileklerini	ve	selamlarımı	getirdiğimi	de	belirtmek	istiyorum.	

2012-Büyüme

Dün büyüme verisi açıklandı bildiğiniz gibi. Hızımız yüzde 1,6’ya düşmüş olsa da 12 çeyrektir 
art	arda	büyüyen	bir	ekonomimiz	var.	Bu;

•	 En	büyük	pazarımız	Avrupa	yeniden	 resesyona	girmiş	olmasına	 rağmen,	biz	büyümeye	
devam ettiğimiz için,

•	Dünyanın	en	büyük	3.	Ekonomisi	Japonya		(5,9	trilyon	$)	yeniden	resesyona	girmiş	olmasına	
rağmen, biz büyümeye devam ettiğimiz için,

•	Ve	dahası,	büyümemizin	kaynağı	ihracat	olduğu	için	büyük	anlam	ve	öneme	sahiptir.	

Dün	 açıklanan	 yüzde	 1,6’lık	 büyümeye	 net	 ihracatın	 katkısı	 3,4	 puan	 olmuştur.	 İhracatın	
katkısı	olmasa	idi;	ekonomimiz	yüzde	1,8	küçülecekti.	İlk	9	ayda	yaşanan	yüzde	2,6	büyümede	
net	ihracatın	katkısı	4,6	puan	olarak	gerçekleşmiştir.	Yani	ihracatın	katkısı	olmasaydı;	ilk	9	ayda	
ekonomimiz yüzde 2 küçülmüş olacaktı.

Türkiye’yi	 3.	 Çeyrekteki	 yüzde	15’lik	 ihracat	 artışı,	 ilk	 10	 aydaki	 yüzde	13.4’lük	 ihracat	 artışı	
büyütmüştür.	Ve	tabi	ki	Türkiye’yi	ihracatı	rekora	koşan	savunma	ve	havacılık	sanayii	büyütmüştür.

Sektörün Stratejik Önemi

Savunma	sanayii,	tüm	dünyada	2011	yılı	itibarıyla	1	trilyon	750	milyar	dolar	harcama	yapılan	
bir	sektördür.	Bu	harcamanın	710	milyar	dolarını	tek	başına	ABD	gerçekleştirmektedir.	ABD’nin	
arkasından	gelen	Çin’in	yaptığı	harcama	ise	146	milyar	dolar	düzeyindedir.	ABD’nin	710	mil-
yar	 dolarlık	 harcamasının	 kendinden	 sonra	 gelen	 14	 ülkenin	 harcamasına	 eşit	 olduğu	göze	
çarpmaktadır.	Yani,	14	ülkenin	toplamı	ABD	savunma	harcamalarına	denk	gelmektedir.

Türkiye	ise	17,7	milyar	dolarlık	savunma	sanayii	harcamasıyla	dünyada	15’nci	sırada	yer	alıyor.
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Yakın coğrafyamızdaki kaotik ortamı dikkate aldığımızda ülkemizin çıkarlarını en etkin 
şekilde koruyabilmek için savunma sanayiinde çağın gereklerine uygun, teknolojik açıdan ve 
performans bakımından üst seviyelere gelmek zorunda olduğumuz ortadadır.

Ülkemiz;	kara,	deniz	ve	hava	gücüyle	güçlü	ve	caydırıcı	bir	aktör	olmaya	devam	etmek	zorundadır.	
Bunun yolu da kendi savunma sanayi ihtiyaçlarını kendi gideren bir ülke olmamız gerekmektedir. 

Bu	konuda,	bu	salonda	bizlerle	birlikte	olan	ülkemizin	güzide	kurum,	kuruluş	ve	firmaları	
sayesinde büyük yol aldık.

2000’li yılların başından 2006 yılına kadar 100 milyon doların altında kalan sektörün Ar-Ge 
harcamaları	 670	milyon	doların	üzerine	 çıkmıştır.	Türkiye’nin	her	geçen	yıl	 artan	 ve	2011’de	
GSYİH’nin	binde	8,6’sına	ulaşan	toplam	Ar-Ge	harcamalarında	(yaklaşık	6,7	milyar	dolar)	savun-
ma sanayinin yüzde 10 ile önemli bir payı bulunmaktadır.

Hepimizi, çok sevindiren başka bir konu ise Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurt içinden 
karşılanma	oranının	2003	yılında	yüzde	25	oranından,	2011	yılında	yüzde	54’e	ulaşmasıdır.

Hedef ve Beklentiler

Bu rakamlar bize son on yılda savunma ve havacılık sanayiinde gıpta edilecek atılımlar 
gerçekleştirdiğimizi kanıtlamakla birlikte, biz bununla yetinmiyoruz. Alacağımız daha çok yol 
bulunmaktadır.

2023	yılında	 tüm	dünyada	silah	ve	 teçhizat	harcamalarının	1	 trilyonu	aşacağı,	 toplam	sa-
vunma	harcamalarının	ise	2,5	trilyon	dolara	ulaşması	öngörülüyor.

ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere, savunma sanayii ihracatının dörtte üçünü 
gerçekleştiriyor.	Hedefimiz,	öncelikle	bu	beş	ülkenin	ardından	hemen	6’ncı	ülke	olmak.	Yani,	
sektörün Şampiyonlar Liginde kalıcı bir şekilde yer almak.

Bunun	 için	de	2023	yılında	en	az	25	milyar	dolar	 ihracat	yapmayı	hedefliyoruz.	Savunma	
sanayiimiz	artık	savunmada	değil;	bizzat	savunmadan	atağa	geçmiş	durumda.

Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’mizin 
katkıları	ve	sinerjisiyle	bu	hedeflere	ulaşacağımızdan	ise	herhangi	bir	şüphemiz	yoktur.	

Bir	hususun	daha	altını	çizmek	istiyorum:	Savunma	ve	Havacılık	Sanayii	sektörünün	olmazsa	
olmazı AR-GE’nin üzerinde şiddetle durmamız gerekmektedir. 

Artık,	 firmalarımız	 eski	 usul	 yöntemlerle,	 eski	 usul	 teknolojilerle	 hareket	 etmiyor.	 Kendi	
özgün	ve	gelişen	teknolojimizle	sektörümüzü	2023	hedeflerimize	taşımanın	yegâne	yolu	AR-
GE’den geçiyor.

2007	 yılında	 345	milyon	 dolar	 olan	 Ar-GE	 yatırımlarının	 geçtiğimiz	 yıl	 yaklaşık	 iki	 katına	
çıkarak	672	milyon	dolara	yükselmesinden	ülkemizin	tüm	bireyleri	gibi	bizler	de	büyük	bir	mut-
luluk duymaktayız. 

Sayın	Başbakanımız	önderliğindeki	hükümetimizin;	firmalarımızın	Ar-Ge	harcamalarını	so-
nuna kadar desteklediğini de ifade etmek istiyorum. 
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Ulaştırma,	 Habercilik	 ve	 Denizcilik	 Bakanlığımız,	 2013	 yılından	 itibaren	 uzay	 ve	 havacılık	
sektöründen gelecek projelere 20 milyon TL hibe ile destek verecek ve desteklenecek proje 
sayısında her hangi bir sınırlama olmayacaktır.

İnşallah,	kamu	ve	özel	sektör	 işbirliğinde	İnsansız	Hava	Aracı	ANKA,	Yerli	Muharip	Gemisi,	
Atak Helikopter Projesi, Milli Piyade Tüfeği, Radar Gözlem Uydusu, Muharebe Tankı ve Milli 
Tanksavar gibi projelerimiz en kısa sürede hayata geçecektir.

Yüzde	yüz	kendi	kaynaklarımızla	ürettiğimiz	ikinci	gözlem	uydumuz	Göktürk-2’yi	19	Aralık	
Çarşamba	günü	Çin’in	Jiuquan	Üssünden	uzaya	fırlatacağız.	Bildiğiniz	gibi,	ilk	gözlem	uydumuz	
Rasat’ı	17	Ağustos	2011’de	başarılı	bir	şekilde	uzaya	fırlatmıştık.

İşte	bu	başarılı	çalışmaların	 ışığında	inanıyorum	ki;	2023’ün	Türkiye’sinde	kendi	uçağımızı,	
helikopterimizi, silahımızı üreten ve ihraç eden bir ülke olacağız. 

Sektörün Dış Ticaretimizdeki Önemi

Savunma sanayiinin askeri gücümüze olan pozitif katkıları yanında ekonomik bakımdan ül-
kemize sağladığı katkılar da gözden kaçırılmaması gereken diğer çok önemli bir husustur.

Ülkemiz, bugün sahip olduğu savunma sanayii ile kendi ordusunun ihtiyaçlarının önemli bir 
kısmını karşılamanın yanında yurt dışına da yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat yapar 
bir konuma gelmiştir.

Çok	kritik	iki	kavram	az	önce	ifade	edilmiştir:	İleri	teknoloji	ve	yüksek	katma	değer…	Türkiye	
artık	 ileri	teknolojili	ve	katma	değeri	yüksek	ürünleri	üretmeden	ve	ihracat	etmeden	2023’te	
dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olamaz. İleri teknolojili ve katma değeri yüksek 
ürünler	olmadan	500	milyar	dolarlık	ihracat	hedefimizi	tutturmamız	çok	zordur.	Bakın;

2009’da	83	milyon	tonluk	malı	kilosunu	ortalama	1,16	$’dan	
2010’da	88	milyon	tonluk	malı	kilosunu	ortalama	1,25	$’dan	
2011’de	87	milyon	tonluk	malı	kilosunu	ortalama	1,47	$’dan	
2012-6	ayda	45	milyon	tonluk	malı	kilosu	ortalama	1,59	$’dan	ihraç	etmiş	bulunuyoruz.	

Diğer	taraftan;	savunma	ve	havacılık	sanayii	ürünlerimize	baktığımızda,	2011’de;	“hava	ve	
uzay	taşıtlarının”	kilogram	ihraç	fiyatının	250,7	dolar,	“silahlar	ve	mühimmatların”	ise	34,6	dolar	
olduğunu görüyoruz.

Yani, savunma ve havacılık sanayii ihraç ürünlerimiz, yüksek katma değeri ve ileri teknoloji-
siyle Türkiye’nin ihracat gamında en yüksek kilogram fiyata sahip ürünlerden birini oluşturuyor.

2002	yılından	2011	yılına	kadar;	Başbakanımız	Sayın	Recep	Tayyip	ERDOĞAN	liderliğindeki	
hükümetler önderliğinde Savunma Sanayinde neler değişmiştir?

2011	yılında	toplam	cirosu	4,3	milyar	doları	aşan	savunma	ve	havacılık	sanayiinin	ihracatı	1	
milyar	doları	geçti.	(1,03)

2002 yılında bu rakamın sadece 60 milyon dolar olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani, on 
yılda 16 katın üzerinde bir artış söz konusudur. 2012 yılının ilk on aylık ihracat rakamları ise 
daha da memnuniyet verici bir seviyede gerçekleşmiştir. 
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Bu	dönemde	sektörün	ihracatı	geçen	yılın	aynı	dönemine	göre	yüzde	33’ün	üzerinde	artışla	
1	milyar	65	milyon	dolar.	Yani,	şimdiden	2011	rakamını	aşmış	bulunuyoruz.	

İnşallah,	sektörün	2007	yılında	1	milyar	188	milyon	dolar	ile	kırdığı	rekoru	bu	sene	geçeceğiz	
ve	ümit	ediyorum	ki;	en	az	1,5	milyar	dolar	ihracat	ile	yeni	bir	rekora	imza	atacağız.	

Sektörün	ithalatına	baktığımızda	ise;	2002	yılındaki	600	milyon	dolar	civarındaki	ithalatın	7,5	
kat	artarak	2011	yılında	4,6	milyar	dolara	yükseldiğini	tespit	ediyoruz.	

2002	yılında	sektör	ihracatımızın	ithalatımızı	karşılama	oranı	yüzde	10	iken;	bu	rakamın	2011’de	
yüzde 22’yi aştığını da ifade etmek istiyorum. İlk on aylık rakamlar bakımından karşılama oranı ise, 
2011	yılında	yüzde	18	civarında	iken	2012’de	büyük	bir	artışla	yüzde	28’e	ulaşmış	durumda.

Bakanlığımız Destekleri

Ekonomi	Bakanlığı	olarak;	Ekonomi	Bakanımız	Sayın	Zafer	ÇAĞLAYAN’ın	önderliğinde;	çok	
çeşitli alanlarda yürüttüğümüz destek programlarıyla ve yeni teşvik sistemimizle bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzün güzide üretici ve ihracatçılarının yanındayız.

Uluslararası	Rekabetçiliğin	Desteklenmesi	Hakkındaki	Tebliğ	kapsamında	4	proje	desteklen-
mektedir.	Bu	projeler;

-ODTÜ	Teknokent	Savunma	Sanayii	Platformu,	(17	firma)
-Ostim	Savunma	ve	Havacılık	Kümelenme	Projesi,	(24	firma)
-Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin Kümelenme Altında Havacılık Sanayisi 

Geliştirme	Projesi,	(13	firma)
-Eskişehir	Havacılık	Kümelenme	Projesi,	(15	firma)
Ayrıca,	yeni	teşvik	sistemimiz	ile	savunma	ve	havacılık	sanayii	sektörüne	“stratejik	yatırımlar”	

ve	“öncelikli	yatırımlar”	kapsamında	cazip	teşvikler	sağlıyoruz.	

Stratejik	yatırımlar	kapsamında:

·KDV	İstisnası-Gümrük	Vergisi	Muafiyeti,

·Yatırımın	%50’sine	kadar	Vergi	İndirimi,

·7	Yıl	Sigorta	Primi	İşveren	Hissesi	Desteği,	(6.	Bölgede	10	Yıl)

·50	Milyon	TL’ye	Kadar	Faiz	Desteği,	

·Yatırım Yeri Tahsisi,

·İnşaat	Harcamaları	İçin	KDV	İadesi,	

·6.	Bölgedeki	Yatırımlar	İçin	Sigorta	Primi	İşçi	Hissesi	Desteği	ve	Gelir	Vergisi	Stopajı	Desteği	
sağlıyoruz. 

“Öncelikli	 yatırımlar”	 kapsamında	 ise	 Türkiye’nin	 hangi	 ilinde,	 hangi	 teşvik	 bölgesinde	
yapılırsa	 yapılsın,	 5.	 bölge	 desteklerinden	 faydalandırıyoruz.	Yatırımın	 6.	 bölgede	 yapılması	
halinde öncelikli yatırımlar, tabi bu bölgenin desteklerine tabi oluyor.

Sözlerime	 son	 verirken;	 sonuçları	 bakımından	 ülkemiz	 için	 çok	 hayırlı	 gelişmelere	 vesile	
olacağına inandığım bu konferansın ülkemizin savunma ve havacılık sanayii sektörü için hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
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1. Çevredeki Akımların Gelecekte Sektöre Etkisi

1.1. Değişim Gündemi - Akımlar Beyin Fırtınası

1. Savunma ihtiyaçları daralıyor. Korumacılık artıyor.

2. Yeni oyuncular artıyor. Türkiye ve Hindistan birer örnek

3.	Türkiye’de	savunmaya	ayrılan	pay	düşüyor.	14,7	sabit	kalıyor,	GSMH’ye	olan	oran	düşüyor

4.	Gelecek	Ortadoğu	bölgesinde.	Büyük	paralar	harcanıyor

5.	Dünyada	şirket	birleşmeleri	ve	evlilikleri	akımı	var.	(M&A)

6. Tehdit değişiyor, asimetrik ve siber tehdit var.

7.	Arap	baharı	ile	birlikte	“homeland	security”	ihtiyaçları	arttığı	için	yeni	ürün		 	
   ihtiyaçları da artıyor.

8.	Yüksek	nitelikli	ürünlerimizin	olması	ihracat	şansımızı	artıyor.

9.	Akıllı	savunma	gibi	örneklerle	daha	az	maliyetle	ortak	kullanımlar	var.

10.	Ticari	havacılık	büyümeye	devam	edecek,	%5	büyüyecek,	(ekonomik	krizler	hariç).

11. Kredi sistemine olan ihtiyaç artıyor.

12. Pazar daralırken, rekabet güçleniyor. Maliyetler düşüyor.

13.	Büyük	devletlerin	satışları	öne	çıkıyor.	Siyasi	güç	de	kullanılarak	satışlar	yapılıyor.	

14.	Take-off	durumu	yaşanıyor,	teknolojik	gelişim	ve	AR-GE	olmazsa	sorun	yaşanabilir

15.	Tersine	beyin	göçü	başladı.

16. Silahlı kuvvetlerimizin yerli sanayi’ye olan güveni artıyor.

17.	Stratejiler	değişiyor,	daha	önce	tasarımla	ürün	geliştirirken,	şimdi	uluslararası		 	
     pazarlarda yer alacak ürünler geliştiriyoruz. 

18.	Yeni	pazarlara	girilirken,	ortak	girişimler	önem	kazanıyor

19.	Sivil	havacılıkta	kümelenmelere	olan	talep	artıyor.	Bizim	kümelerimiz	ana	sanayi	ve		
    yan sanayi olarak ayrılıyor, ama yurtdışında bu daha farklı. Burada üretim yapabilmek  
     için göz kırpıyorlar.

20. Çevre ülkelerdeki offsetleri değerlendirmek.

21. Hammaddenin yerelleştirilmesi ihtiyacı artıyor.

22.	Savunma	pazarında	Türkiye’nin	etkisi	arttıkça,	pazarlama	da	artacaktır.	Bu	pazarda	5		
     ülke var, savunma harcaması en çok olan ülkeler, bunlar savunma ihracatı   
     konusunda  kurumsal yapıları olan ülkeler. 
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23.	2012’de	65	milyar	dolar	FMS,	toplam	portföy	385	milyar	dolar.	Türkiye’de	bu	amaçla		
	 					kurulmuş	spesifik	bir	kuruma	ihtiyaç	var.	

24.	Nitelik	ve	kalite	daha	fazla	önem	kazanacak.	İş	disiplini	önem	kazanıyor.	

25.	Katma	değeri	yüksek	ürün	üretimi	yapanlara	teşvik	ihtiyacı	artıyor.	Genelde	de		
     teşvikler artıyor. 

26.	İhracatçı	CEO’lar	artıyor.

27.	Avrupa’da	savunma	yatırımları	daralıyor	ama	alternatif	sektörler	doğuyor.	Uzay,	ticari		
      havacılık, güvenlik yatırımları var.

28.	Servis	sektörü	önem	kazanıyor.	Lojistik	destek	ihtiyacı	artıyor.	

29.	Hizmetle	birlikte	yurtdışında	yetişmiş	savunma	sanayi	expert’lerine	olan	ihtiyaç		
     artıyor. (Emekli uzman asker)

30.	Anayurt	güvenliği	ile	ilgili	mevzuat	boşlukları	var.

31.	Devletin	kontrolü	yüksek,	yasal	ve	organizasyonel	olarak	üzerinden	geçilmesi	lazım.	

32.	Hedef	ürünler	belirlenmeli.	Yerlileşme	akımı	var.	(Marka	ürünlerin	yerlileşmesi	gibi)		
     Fakat engeller var

33.	Hedef	ürünleri	kim	belirliyor	ve	nasıl?	Savunma	sektörü	hükümetlerin	içinde	olduğu,		
     uluslararası anlaşmalarla kısıtlanan bir sektör. Belli izinlerin çıkmaması yüzünden  
     sonuca ulaşmayan üretimler var. İstihbarat önemli. Türkiye’nin buradaki   
     başarısı süreklilik arz etmiyor.

34.	Alt	sistemlerdeki	ürünlere	olan	ihtiyaç	artıyor.	

35.	Savunma	sanayinde,	ihracat	konjonktürel	olarak	belirleniyor.	Devlet	liderlerinin	ve		
     elçilerin lobicilik ve bürokrasi ile ilgili çalışıyor olması lazım. 

36.	Alt	komponent’lerin	devlet	desteği	ile	maliyetine	bakılmaksızın	üretilmesi	sağlanmalı.	

37.	3.	ülkelere	yabancılarla	gidilmeli.	Orada	Joint	Venture’larla	birlikte	hareket	edilmeli.

38.	Takas	programları	artıyor,	son	örneği	İtalya	ve	İsrail	arasında	oldu.	Kore	bu	anlamda		
     iyi bir pazar. Sivil alımlarda offset kullanımı da artacak.

39.	Amerikan	firmaları	Türk	firmalarla	işbirliği	yapmak	istiyor.	Offsetle	ilgili	soruları	oluyor.	

40.	Özgün	ürünlerin	üretilmesinde	hayal	kaynağı	TSK’dır.	Fakat	TSK’nın	Türk	savunma		
     sanayi’ne bakışındaki çekingenlik düzelmedi. 

41.	Muhtemel	pazarların	güvenlik	stratejilerinin	öğrenilmesi	gerekiyor.	Bu	pazarlarda		
	 				diğer	ülkeler	25	senedir	oradalar,	bu	bir	engel	teşkil	ediyor.	

42.	İhracat	ve	altyapı	arasında	bir	orantı	var.	Dünya	savunma	sanayindeki	payımız		
	 			%0,74.	Türkiye’nin	AR-GE	personeli	30	bin	kişi,	hedefi	ise	300	bin.		 	 	
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	 			Üniversiteler,	teknoparklar	vs	de	artış	var.	Önümüzdeki	4-5	yıl	AR-GE	altyapısı		 	
     geliştikçe ürünler ve alt komponent’lerin yerelliği de artacak. 

43.	Basın	kanallarını	verimli	kullanmak	gerekiyor.	Siber	güvenliğin	değeri	artıyor.

44.	Alıcılıktan	satıcılığa	döndüğümüz	bir	dönemdeyiz.	Fakat	ihracatçılık	projede	başlıyor.		
     Satıcıların satıcı gibi olması gerekiyor. Bu konuda çok amatörüz. 

45.	Sözleşmeler	yapılırken	ürünlerin	fiyatları	belirlenmeli,	tasarımdan	itibaren	bu			
          planlama yapılmalı.

46.	Devletin	koordinasyonuna	olan	ihtiyaç	artıyor.	Çin’de	%35	savunma	sanayi	ithalatı		
	 				var.	Birleşik	Arap	Emirlikleri’nde	%25.	

47.	Bir	ürün	tasarlandığında	TSK	ihtiyaçları	tanımlanıyor	ama	dünya	standartlarında		
     ihtiyaçları karşılayacak ürünlerin tasarlanması gerekiyor. 

48.	Özellikle	AB	ve	NATO	gibi	kurumların	ihalelerinden	pay	alabilmemiz	için		 	
     bilgilendirilme gerekiyor. İhale sistemleri ve güvenlik stratejileri bilinmeli.

49.	Sivil	havacılık	konusunda	yapılması	gerekenler	var.	Bizim	iç	ürünlerimizin	çıtası		
     son derece yüksek.

50.	Devlet	destekli	FMS	tarzı	bir	modele	ihtiyaç	var.

51.	Teknik	tekstil	savunma	ve	havacılıkta	önem	kazanacak.

52.	TSK	kendi	ihtiyacının	%54’ünü	Türkiye’den	tedarik	ediyor.	Bunu	karşıladığınızda	 	
        başka yerlere de gidebiliyorsunuz. Ortadoğu’daki petrol zengini yerlerde şöyle bir  
	 				tuzak	var:	Başka	yerlerden	alıyorlar,	ama	arkasını	biz	temizlemek	durumunda	kalabiliyoruz.	

53.	Ürün	satmak	için	pazar	pratikleri	yeterli	ama	biz	platform,	sistem,	çözüm	satacaksak,		
	 				bunun	değişmesi	gerekiyor.	Satış	+	iş	geliştirme	olmalı.	Export	Market	Orientation	–		
     Domestik Pazar hem tehdit hem fırsat olabilir. 

54.	Ürün	olsa	bile	iletişim	stratejileri	üzerine	çalışmak	gerekiyor.	Birebir	pazarlama,		
     sosyal medya vs. Arap Baharı ile gelen süreçte o bölgenin ana satıcılarının karşısına  
     yeni yönetimler çıktı. Eski bağlar koptu. Burada Türkiye için bir fırsat var. 

55.	Meksika’nın	ihracatı	8-9	milyar	$	civarında	ve	yabancı	ortaklı	şirketlerle	yapıyorlar.	

56.	Savunma	siyasi	bir	iş.	Siyasi	otoritenin	devreye	girmesi	gerekir.	Parlamentonun		
          ve Bakanların savunma sanayinin önemi hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor.   
     İç lobi faaliyetleri sistemli olmalı. 

57.	Üniversite	–	sanayi	işbirliği	artıyor.	Örn.	Aselsan	21	üniversite	ile	162	konuda		 	
      iş birliği yapıyor.

58.	Sistem	ve	platform	ihracatına	odaklanmalıyız.	Mevzuat	yeterli	değil.	

59.	Firmaların	hepsi	aynı	değil,	küçük	ölçekliler	var,	kamu	iktisadi	teşebbüsleri	var,		
     özel şirketler var, joint venture’lar vs. var. 

60. Hedef pazarlarımız neresi? Kimlerle gidiyoruz?
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61.	Süreçler	uzun	sürüyor.	AB	ve	NATO	odaklı	ürünler	üretmekle	ilgili	olarak,	oradaki		
     projeleri takip etmekte fayda var. Mesela simülatörler var ve bunlara olan talep de  
     yüksek. Eğitim tesislerinin ortak yapılması ve işletilmesi de gündemde. 

62. Mahalli lisanların kullanımının önemi artıyor. (Arapça, Rusça, Çince) İlişki yönetimi  
     önem kazanıyor, çatışma bölgeleri Ortadoğu’dan Güneydoğu Asya’ya kayıyor.

1.2. Değişim Gündemi Grup Çalışması

Oğuz BABÜROĞLU

Bir önceki çalışmada yaptıklarımızı şu anda dağıtıyoruz. Şimdi bu çalışmada öncelikleri 
çıkaracağız. Gruplara gittiğimizde en önemli gördüğümüz maddeleri işaretleyeceğiz. Her 
grup beşer tane madde seçecek. Buradaki maddelerden de seçebilirsiniz, yeni maddeler de 
ekleyebilirsiniz. Önemli olan bunların en öncelikli seçilmiş olmaları. Grupların her birinde 
birer sözcü ve yazman olmalı. Sonrasında bu gruplar seçtikleri maddeleri sunacaklar. Yarım 
saat civarında bir zamanımız var bu çalışma için. Sunumlar sırasında bir ricamız var, sunum 
grubun yaptığı işin sunumu olmalı, bireysel bir sunuma dönüşmemeli.

GRUP 1

•	Müşterinin	savunma	ihracatında	kredilendirilmesi	(FMS	Benzeri)

•	Savunma	ihracatını	düzenleyen	mevzuat	ve	mekanizmaların	kolaylaştırılması	ve		
      organizasyon 

•	Alıcılarda	yerlileştirme	ve	offset	ihtiyacı	artıyor.	Savunma	ihracatında	uluslararası		
      ortak girişimler artıyor.

•	AR-GE	ve	inovasyonun	önemi	artıyor.

•	Sivil	havacılık	sektörünün	büyüme	hızı	artıyor.

Açıklamalar:

•	Büyük	satıcılarla	birlikte	çalışarak	onların	pazarından	istifade	edilebilir.

•	Sivil	havacılık	pazarı	hızla	büyüyor.	

GRUP 2 

•	Pazar,	ülkelerdeki	değişim	yeni	fırsatlar	yaratıyor.

•	Türkiye’nin	etki	alanı	genişliyor	ve	ağırlığı	artıyor.

•	Savunmanın	yanı	sıra	havacılık,	uzay,	anayurt	güvenliği,	siber	güvenlik	konuları	da		
      ön plana çıkıyor.

•	Pazar	giriş	stratejilerinde	yeni	yöntemlere	ihtiyaçlar	artıyor	(JV,	FMS,	ihracat	kredisi		
      ve etkin devlet desteği).

•	Alt	sistemlerde	bağımlılık	ihracatı	sınırlıyor.
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GRUP 3

•	Kredi	sistemine	olan	ihtiyaç	artıyor.

•	Yeni	pazarlara	girilirken,	ortak	girişimler	önem	kazanıyor.

•	İhraç	lisansına	tabi	kritik	olan	alt	sistem	ve	malzemelerinin	yerlileştirilme	ihtiyacı

•	Hedef	pazarlara	yönelik	kurum,	şirket	yapılarının	ve	ihracat	kültürünün	oluşturulması

•	Yüksek	nitelikli	ürünlerin	olması/geliştirilmesi

GRUP 4

•	FMS	benzeri	sistemler	dahil	kredi	sistemine	ihtiyaç	artıyor.

•	Yeni	pazarlarda	yerel	ve	uluslararası	işbirliği	artıyor.

•	Savaş	alanında	nitel	üstünlük	sağlayan,	ana	sistem	bazlı	ürünler	ihracatı	artıyor.

•	Düşük	yoğunluklu,	savunmaya	yönelik	asimetrik	ve	siber	tehdit	artıyor.

•	Ara	ürün	ve	hammadde	yerlileşme	ihtiyacı	artıyor.	Temininde	güçlük	olan		 	
      malzemeler sıkıntı yaratabilir.

•	Geliştirme	safhasında	ihraç	odaklı	düşünme	ihtiyacı	artıyor.

GRUP 5

•	Tehdit	algılama	(6,7)

•	Katma	değeri	yüksek,	özgün	ürüne	ihtiyaç	artıyor	(14,36,32).

•	Kredi	enstrümanları	(offset,	takas,	FMS)	(11,23,38,50)

•	Yeni	pazarlarda	ortaklık,	hizmet	sektörü	(18,37,28,29)

•	Kobilerin	AR-GE,	mühendislik,	üretim	gücü

Açıklamalar:

•	Tehdit	algılamayı	başa	koyduk.	Çünkü	önce	dünyayı	algılamamız	lazım.	

•	Şu	ana	kadar	gruplarda	müşteri	ile	alakalı	bir	şey	yok.	

•	Ortaklık	derken	hem	diğer	kurumlarla	hem	de	kendi	içinde	ortaklık		 	 	
      anlamında kullanıldı. 

GRUP 6

•	Devletin	gücü	+	koordinasyon	+	yönlendirmesi	+	teşvik	+	lobi	(35,46,56)

•	Kredi	sisteminin	kurulması	(11,50)

•	Üniversite-Sanayi	işbirliği,	AR-GE	faaliyet	koordinasyonu		(57,42)

•	Silahlı	kuvvetlerin	yerli	sanayiye	olan	güveninin	ihracatımıza	olan	referansı	(16)

•	Katma	değeri	yüksek	olan	ürünlerin	üretimlerine	teşvik
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1.3. Ortaklaştırılmış Hâkim Akımlar

1. Devletin Rolü: Devletin gücü, koordinasyon, yönlendirmesi, teşvik,   
 lobi önem kazanıyor.

2. Kredi Sistemi: Yeni bir kredi sistemine ihtiyaç var (FMS benzeri).    
 Kredi enstrümanları, (offset, takas gibi) önemli.

3. Kolay Mevzuat: Savunma ve havacılık ihracatını düzenleyen mevzuat ve  
 mekanizmaların kolaylaştırılması ve organizasyonu önem kazanıyor. 

4. Ortaklıklar: Yeni pazarlara girerken çoklu ortaklıklar önem kazanıyor.

5. Gelişen Alanlar: Savunmanın yanı sıra havacılık, uzay, anayurt güvenliği,  
 siber güvenlik konuları da ön plana çıkıyor. Sivil havacılık sektörü büyüme  
 hızı artıyor. Hizmet sektörü gelişiyor.

6. Özgün Sistemler: Yüksek nitelikli, özgün, katma değeri olan ürünler, sistemler  
 ve platformlar için teşvik ihtiyacı artıyor. Savaş alanında nitel üstünlük sağlayan,  
 ana sistem bazlı ürünlerin ihracatı artıyor.

7. İnovasyon: AR-GE, inovasyon önemi artıyor ve bunlar için üniversite-sanayi iş  
 birliği önem kazanıyor.

8. İhracat için Tasarım: Ürün geliştirme yaparken ihracatın da göz önünde  
 bulundurulması ihtiyacı artıyor.

9. Yerlileştirme: İhraç lisansına tabi, kritik olan alt sistem ve malzemelerinin, ara  
 ürünlerin yerlileştirilme ihtiyacı artıyor. Alıcılarda yerlileştirme ve offset ihtiyacı  
 artıyor. Silahlı kuvvetlerin yerli sanayiye olan güveninin ihracatımıza olan  
 referansı ihracata katkı sağlıyor.

10. İhracat Kültürü: Hedef pazarlara yönelik kurum, şirket yapılarının ve   
  ihracat kültürünün oluşturulması ihtiyacı artıyor.

11. KOBİ’ler: KOBİ’lerin AR-GE, mühendislik, üretim gücü önem kazanıyor.

12. Bölgesel Değişimler: Pazar, ülkelerdeki değişim yeni fırsatlar ve tehditler  
   yaratıyor. Türkiye’nin etki alanı genişliyor ve ağırlığı artıyor.

Yorumlar:

Oğuz BABÜROĞLU

Şimdi burada nasıl bir akıl var bakalım, üzerine biraz konuşalım. Şu ana kadar yaptığımız 
çalışmanın	ürünü	bu.	Bu	grup	diyor	ki:	“Önümüzdeki	10	senenin	ana	meseleleri	bunlardır.”	
Tümüne	baktığımızda	“Ne	demek	istiyoruz,	tortusu	nedir?”	bakalım.	Bunların	içerisinde	bir	
öncelik sıralaması yapacaksak 1. veya 2. sıraya hangileri girer? Bunu da seçmeye çalışalım. 
Böyle bir değerlendirme seansı yapalım. 
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•		 Sistem	ve	platform	satışı	önemli,	burada	muhakkak	yer	almalı.

•		 Olay	büyük	pencerede,	devlet	penceresinde	bir	koordinasyonla	yürütülmesi		
 gereken bir iş olarak karşımızda duruyor. Bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. 

•	 Burada	savunma	sanayinin	nereye	gideceği	çıkıyor	ortaya,	bunların	içinden	en		
 önemlisini seçemeyiz, bunların hepsi kritik öneme sahip. Öncelikli olana   
 bakarsak eksik kalmış olur. 

•	 Müşteri	neden	benden	satın	almalı	sorusunun	cevabı	her	yerde	yok.		 	
 Önceliği bu soruya vermeliyiz.

•	 Neden	benden	almalı,	çünkü	ben	farklı	bir	şey	yapıyorum,		 	 	
 çünkü bende AR-GE var. 

•	 “Savunma	ve	havacılık	sektörünün	müşterisi	kimdir?”	diye	sorduğumuzda:		
	 “Savunma,	havacılık,	uzay,	anayurt	güvenliği”,	bu	kavramlarla	çalışan	herkes		
 müşteri oluyor. Ulusal veya uluslararası ortaklıklar yapmalı ve devletin   
 desteğini almalıyız. 

•	 Bizim	hedef	pazarımız,	savunma	harcaması	yapan	ve	Türkiye	ile	iyi	ilişkiler		
 içinde olan ülkeler olmalı.  Burada savunma sanayi pazarında    
 Türkiye’nin ikili ilişkileri önemli.

•	 Sistem	ve	platform	satışları	bize	daha	büyük	rakamlar	getirecektir.

•	 Kredi	sistemimiz	var,	KOBİ’lerin	gücünü	atlıyoruz.	Pazardaki	değişimleri		 	
 takip ediyoruz, sivil havacılık gelişiyor. Fakat yüksek nitelikli özgün   
 ürünleriniz yoksa elinizde bütün bunlar ne işinize yarayacak?

•	 Aslında	her	firma	kendine	göre	oradaki	maddeleri	öne	çekiyor.		 	 	
 Bütün bu maddelerin optimize edilmesi gerekiyor. 

•	 FMS	gibi	bir	kredi	sistemi	ortaya	konur	ise	geri	kalanını	zaten	beceriyoruz.	

•	 Yüksek	nitelikli	özgün	ürünler	orta-uzun	vadede	şart.	Fakat	FMS	içine		 	
 girdiğiniz zaman küçük büyük ayrımı yok. 

•	 Tıpta	teşhis	ve	tedavide	hastalık	yok,	hasta	vardır.	Hastayı	çok	iyi	tanıyor			
 olmalısınız ki tedavi edebilesiniz. Her bir durumu iyi bilip ona göre çözüm  
 üretmeniz lazım. 

•	 İhracat	topyekûn	ülkece	yapılabilecek	bir	faaliyet	gibi	görünüyor.	Genel		 	
 hukuksal düzenlemeler yapılmalı, stratejik üretimler yapılmalı. 

•	 Burada	yemek	için	gerekli	malzeme:	Para,	aşçı	hepsini	konuşuyoruz	ama	en	son		
 masaya götürecek olan garsonu yani pazarlamacıyı konuşmuyoruz. Pazarlama  
 teşkilatı önemli. Tüm teşkilatın kültürü yerelleşmeye uygun, mütevazı,   
	 özgüvenli,	ürün	bilgisine	sahip	ve	yüksek	profilli	bir	kadro	olmalı.	O	ürünü		
 alıp, Suudi Arabistan’a gidince, Suudi Arabistan gibi hareket etmezseniz   
 satamazsınız. Bütün bunlara sahip olabilirsiniz ama pazarlama bölümünün  
 buna uygun olması lazımdır. 
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•	 Bu	sektörün	mevcut	potansiyeliyle	yeni	ürünler	üretme	ve	satma	şansı	var.		
 Bir mevcut ürünlerin pazarlanması ve satılması var. Bir de özgün ve nitelikli  
 ürünler üretmek. İkisi farklı öncelikler.

•	 İç	pazar	ve	dış	pazar	arasındaki	temel	fark	şu:	Dış	pazarda	rekabet	daha		 	
 fazla ve bizim bu rekabete uygun hareket etmemiz lazım. Yani sadece   
	 nitelikli	ürün	değil,	fiyatınız	da	bu	rekabete	uygun	olmalı.	

•	 Rekabetçilik	ortaya	kolay	çıkmaz,	siz	öyle	bir	sistem	yaparsınız	ki	rekabet		
 vs. önemli değildir artık. Siz buna iş geliştirme olarak bakmalısınız.   
 Yerli gibi davranmak, hastayı iyi tanımak dediğimiz şey önemli ama orada  
 olaya nitelikli iş ve iş geliştirme açısından bakmak lazım. 

•	 Savunma	sanayi’nin	küreselleşmesini	gözden	kaçırmamak	lazım.	Bazı		 	
 büyük dünya sanayi şirketleri ile birlikte ürettiğimiz ürünler var.    
 Yalnız başımızaymış gibi düşünmemeliyiz. Tek başımıza bu işi başarma   
 şansımız yok.

2. Gelecek Tasarımı

Oğuz BABÜROĞLU

Bu elimizdeki doküman gelecek tasarımı çerçevesi. Buradaki başlıklar da şu ana kadar 
yapmış olduğumuz çalışmadan çıkmış olan başlıklar. Bunların altlarında küçük sorular ve 
örnekler var. Bunlar size rehber olması açısından yazıldı. Belli ki büyümek istiyoruz, ihracatı 
artırmak istiyoruz, bu piyasalarda bizden ürün almalarını istiyoruz vs. Bunları nasıl yapacağız? 
Nelerle	oynamamız	lazım?	Hangi	hedef	bölgelerde,	hangi	pazarlarda,	hangi	ürünlerle?	

•	 Gelecek	10	yıla	bakmamız	gerekir.	2023’te	hangi	ürünleri	hangi	ülkelere	satıyor		
 olacağız? Buna göre kuralım stratejiyi.

Bu önemli bir hatırlatma. Konvansiyonel ürünler  olmayadabilir. Bir sürü satış mekanizmaları 
var, şu an bir kısmını yapıyoruz, bir kısmını yapamıyoruz. Burada yazanlar hatırlatma amaçlı 
yazıldı. Güncel olmayabilir ya da o başlığa uygun olmayabilir, bunlara bağlı kalmak zorunda 
değilsiniz. Devletin rolü derken devletten ne bekliyoruz? Bu oyun kurucunun rolü ve oyununu 
da anlatmamız lazım. 

•	 Başarının	sırrı	doğru	alt	yüklenicilerle	çalışmaktır.

Düşünmemizi kolaylaştıracak terimler varsa onları kullanalım. 

•	 SSM’nin	son	raporunda	ihracatımızın	%60’ını	Amerika	ve	AB’ye	yaptığımızı		
	 görüyoruz.	Geri	kalan	3.	Odak	%16	ile	Ortadoğu.	

•	 Bizim	yaptığımız	ihracat	1	milyar	dolar,	ancak	bu	rakamı	4-5	milyara	çıkarmamız		
 gerekiyor. 

Bu	bölgeler	 ve	pazarlara	%’leri	 de	 ekleyelim.	Bu	 çerçeveyi	 kullanırsak	 karşılaştırmamız	
kolay olur.
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2.1. Gelecek Tasarımı Çerçevesi

GELECEK TASARIM ÇERÇEVESİ
A- YÖNGÖRÜ

Vizyon
(Uç Başarı)

Ana Hedefler (2023)

B. STRATEJİK KURGU

Rekabet Avantajı

Hedef Bölgeler / Pazarlar
(Hangi pazarlar hedeflenecek?)

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar
(Hangi Ürünler?)

Kredi Sistemi
(FMS Benzeri Kredi sistemi nasıl olmalı?)

Satış Mekanizmaları
(Uluslararası Marka Ürünler, Sektörel İşbirliği, Devlet-Sektör İşbirliği, Uluslararası İşbirlikleri, Export 

Agency, Devlet Garantisi, Made in Turkey İmajı, Finansman, Yerelde Yatırım,, Bölge Tanıtım Ofisi, 
Temsilcilikler, Fuarlar, İhracat Know-How’ı, Kalifikasyonlar)

Devletin Rolü
(Devletin destekleyici ve orkestrasyon rolü nasıl olmalı?)

(Yeni organizasyon/mekanizma ihtiyaçları nelerdir?)

Mevzuat ve Düzenlemeler
(Hangi düzenlemeler nasıl iyileştirilmeli?)

Yan Sanayi Geliştirme ve Yerlileştirme Politikası
(Yan Sanayi/KOBİ Kullanımı, Off-set politikaları, Destek Politikaları, Sertifikasyon, İhracat Envanteri)

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
(TÜBİTAK, Üniversiteler, İşbirliği, 3.Ülkeye Satış Kısıtları, Teknoparklar, Temel Ar-Ge, 

Uygulamalı Ar-Ge, İnsan Kaynakları ve Ar-Ge)

Ortaklıklar
(Pazarlara girişte ortaklıklar nasıl olmalı?)
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2.2. Çalışma 1: Gelecek Tasarımı Grup Çalışması
GRUP 1

Vizyon

•	Savunma	sanayi	ihracatında	dünya	ülkeleri	arasında	ilk	…..‘a	girmek

Ana Hedefler (2023)

•	10	Milyar	$	ihracat

•	4	Milyar	$	SVN

•	6	Milyar	$	HVCL

Rekabet Avantajı

•	Kalite-performans-maliyet	avantajı

•	Asgari	ihracat	ve	kullanım	kısıtlamaları

•	Yerel	ortaklık	(+TKM)

•	Yerel	kullanıcı	referansı	(TSK)

Hedef Bölgeler / Pazarlar

1- Körfez ülkeleri

2- Kuzey Afrika

3-	Orta	Asya	ülkeleri

4-	Uzak	Doğu	Asya

5-	Güney	Amerika

6- Afrika

7-	Avrupa

8-	A.B.D

9-	Rusya

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Platformlar

•	Kara

•	Deniz

•	Hava

•	Silah	ve	mühimmat

•	Elektronik	sistemler	ve	yazılım

Kredi Sistemi

•	Savunma	ihracat	kredi	sigorta	sistemi	(yasal	düzenleme	gerektiriyor)

Satış Mekanizmaları

•	Mevcut	ürünlerin	satışına	odaklanmak.
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•	Sektör	firmalarının	satış	ve	pazarlama	yetkinlikleri

Devletin Rolü

•	TSK’nın	ürün	tanıtımında	daha	sistematik	bir	rol	üstlenmesi

•	Türk	sanayi	ürünlerinin	TSK	tarafından	numune	olarak	alınıp	pilot	kullanımı

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	İhracat	mevzuatının	uygulanabilirliğini	hızlandırmak

Alt Yüklenici (Yan Sanayi) Geliştirme ve Yerlileştirme Politikası

•	Ürünlerin	tasarım	safhasında	“ihraç	edilebilir”	olmasının	bir	kıstas	olarak	ele	alınması

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	Sektör	şirketlerinin	cirolarının	en	az	%5’ini	AR-GE	faaliyetlerine	ayırmaları

Ortaklıklar

•	Malın	niteliklerine	uygun	ortaklıklar/iş	birliği

Açıklamalar:

•	Kalite	ve	performansla	ilgili	hedef	ülkelere	bir	maliyet	avantajı	sunabileceğimizi		
   göstermemiz gerekiyor. 

•	Yerel	ortaklıklar	teklif	etmek	suretiyle	rekabet	avantajını	kendi	lehimize	çevirebiliriz.	

•	Sektör	firmalarının	satış	ve	pazarlama	konusunda	eksikleri	var.	

•	TSK	ürün	tanıtımında	daha	fazla	çaba	sarf	edebilir.	

GRUP 2

Vizyon

•	Tek	koordinatör	kurum	ile	organize,	pazarlara	özgün	ürünleriyle	hazır,			 	
			güvenilir,	çözüm	ortağı	olarak	Dünya’nın	ilk	5	savunma	ihracatçısından	biri	olmak.	

Ana Hedefler (2023)

•	FMS,	Kredi,	Hibe	(3212	Sayılı	kanunu	değiştir)

•	İhracat	ajansı

•	En	az	3	dünya	markası	ürün

•	En	az	3	firmamız	kendi	ürün	segmentinde	dünyanın	ilk	3’ünde	yer	alacak

•	Dünya	savunma	sıralamasında	ilk	50’de	3,	ilk	100’de	6	Türk	firması	olacak

Rekabet Avantajı

•	Devletin	büyük	dış	alımlarını	kaldıraç	etkisi	olarak	kullanmak

Hedef Bölgeler / Pazarlar

•	Parası	olan/olabilecek

•	Siyaseten	iyi	ilişki

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Paketle	ihtiyaç	analizi	müşteriye	özgü	çözüm
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Devletin Rolü

•	Savunma	ihracat	ajansı	kurulması

•	FMS

•	Kredi

•	Mevzuat

•	İhracat	izin

•	Hizmet	satışı	…?

•	Lobi

•	İstihbarat

•	Pazar

•	Karar	vericiler

•	Siyasi

•	Kurumlararası	Koordinasyon

•	Sektöre	özgü	teşvik

•	Kullanıcı	desteği

•	Yurtdışı	ofisler

•	İlişki	yönetimi

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	İhracat	egemen	sistemler	ve	patentler	geliştirmemiz	lazım

•	İnovasyona	destek

•	Öncelik	listesi	(en	çok	potansiyel)	yap,	AR-GE	maliyetine	bakmadan	projelendir.	

Ortaklıklar

•	TR	takım	olarak	git

•	Ortak	projeler

•	JV	(yerel	ortak)

•	3.	Ülkelere	gidelim	(fon)

Açıklamalar:

•	İlk	5’e	girebilmek	için	ciddi	organize	olmuş	bir	devlet	ve	sektör	gerekiyor.		 	
   İyi istihbarat toplanması gerekiyor. 

•	İyi	ürün	geliştirmeyi	biliyor,	onu	bilmesek	bile	iyi	ilişkiler	kurmayı	biliyor	olmak		
  gerekli. 

•	Bir	taraftan	pazar	daralıyor	dedik,	bir	taraftan	11	Eylül	gibi	olaylarla		 	 	
   anayurt güvenliğinin ciddi bir pazar olduğunu söylüyoruz. 

•	En	az	3	tane	dünya	markası	ürünümüz	olsun	istiyoruz.	

•	Hizmet	satışının	ihracat	sayılmadığı	bir	mevzuat	var.	Sektör	gördüğümüzden			
   daha da büyük aslında. 
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•	Sektöre	özgü	teşvik	meselesini	Ekonomi	Bakanlığı	ile	çözmek	gerekiyor.	

•	Devletin	en	üst	makamlarının	başka	devletlerin	üst	makamlarıyla	ilişkileri	önemli.	

•	İhracat	egemen	sistemler	üretmek	lazım.	

•	Fon	ortaklığı,	Katar’ı	yanımıza	alıp,	Libya’ya	gidelim	gibi…

•	Bugünün	garibanı	yarının	zengini,	bu	Afrika	için	çok	geçerli.	Parası	olabilecek			
   potansiyelleri kaçırmamak lazım. 

•	Müşteriyi	dinle,	anla,	iyi	paketle.

GRUP 3

Vizyon

•	Savunma	sanayinde	özgün	ürünleriyle	dünyada	tercih	edilir	Türkiye

Ana Hedefler (2023)

•	5	Milyar	$	

Rekabet Avantajı

•	0	maliyet,	ömür	boyu	hızlı	lojistik	ve	servis	desteği

Hedef Bölgeler / Pazarlar

•	Orta	Doğu

•	Orta	Asya

•	Uzak	Doğu	(İyi	ilişkilerimiz	var)

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Tank

•	Uçak

•	İnsansız	araçlar

•	Füze	vb.	Sistemler

•	Komuta	Kontrol

•	Gemi

Kredi Sistemi

•	Mal	alacak	müşterilere	FMS	benzeri	kredi	veren	yapılar	gerekli

•	Türk	Savunma	Kredi	Sistemi

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	5201	(üretim)	–	5202	(tesis)	yasalarında	ihracat	onayı	için	çok	fazla	kurumdan					
  izin alınıyor. 

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme Politikası

•	Temininde	sıkıntı	olan	kritik	malzemeler	ve	alt	sistem	(izin	alarak	satın	aldığımız		
		export	lisansı)	üretimi	için	özel	teşvikler

•	Bu	sayede	rekabet	üstünlüğü	gelecek
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Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	Uluslararası	işbirliği	teşvik/tetikleme	mekanizması

•	Ulusal	AR-GE	çok	başlı	(çalışmalar	tekrar	riski)

•	Savunma	sanayi	konusunda	uzman	üniversite	birimleri

Ortaklıklar

•	3.	Ülkelere	yabancı	ortaklarla	gitmeliyiz

Açıklamalar:

•	Mal	almak	isteyen	müşterilere	kredi	veren	bir	yapı	gerekli

•	3.	ülkelere	yabancı	ortaklarla	birlikte	satış	yapmak.

GRUP 4

Vizyon

•	Türk	savunma	sanayini	küresel	ölçekte	güvenilir,	rekabetçi	ürün	ve	platformlar		
  ihraç edebilir konuma getirmek

Ana Hedefler (2023)

•	Küresel	ölçekte	savunma	sanayi	ihracatında	ilk	10’a	girmek

•	Satışların	%50’sinin	ihracat	olması

•	Dünyadaki	ilk	100	savunma	sanayi	şirketi	listesine	10	firmanın	girmesi	

Rekabet Avantajı

•	NATO’nun	2.	büyük	ordusuna	tedarikçi	olmak

•	Potansiyel	pazar	bölgeleriyle	kültürel,	coğrafi	ve	tarihi	bağlar

•	Potansiyel	pazarlara	teknoloji,	yerlileştirme,	eğitim	ve	ELD	sürdürülebilirliği		 	
 (batı ülkelerinden farklı yaklaşım)

•	Batı	ülkelerinin	yaklaşımından	farklı	olarak	müşteriye	özel	çözümlerin	üretimi		
  (customization)

•	Girişimcilik

Hedef Bölgeler / Pazarlar

•	Körfez	ülkeleri

•	Orta	Doğu

•	Kuzey	Afrika

•	Türki	Cumhuriyetler	(Asya)

•	Güney	Doğu	Asya	(Asya	–	Pasifik)

•	Orta	–	Güney	Amerika

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Asimetrik	tehditler	için	ürünler	(helikopter,	İHA,	hızlı	botlar,	mobil	silahlar…)
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•	Akıllı	ürün	ve	platformlar	(Smart	Munitions)	Gündüz	kitleri

•	Anayurt	güvenliği

•	Siber	ve	elektronik	harp	ürünleri

Kredi Sistemi

•	FMS

•	Takas	(petrol,	gaz,	maden)

•	Offset

Satış Mekanizmaları

•	Fırsatların	duyurulduğu	ve	paylaşıldığı	bir	platform	(veri	tabanı)	oluşturulması

•	Cross	(çapraz)	satış	mekanizması

•	“Made	in	Turkey”	imajı	(güven	satıyoruz)

•	Yerelde	yatırım

Devletin Rolü

•	Siyasi,	askeri,	diplomatik	ve	bürokratik	liderdiğin	yapacağı	“lobi”	faaliyeti

•	Devletin	finansman	ve	teşvik	desteği

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	İthalat	ve	ihracatın	izin	mekanizmasının	hızlandırılması	(5201	sayılı		 	 	
  kanunun uygulanmasındaki değişiklik) ve SSM’ye devri

•	3212	sayılı	yasanın	yeniden	düzenlenerek	TSK	kabiliyetlerinin	etkin	kullanımı

•	Kobilere	külfet	getiren	belgelerin	istenmemesi	(üretim	müsaade,	tesis	güvenlik)

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme Politikası

•	Proje	bazlı	ortaklıkların	tesisi	(alt	yükleniciler	ile)

•	Kümelenmede	alt	yükleniciler	ile	ana	yüklenicilerin	birlikte	davranması

•	Ana	alt	yüklenici	konseptinin	geliştirilmesi

•	Savunma	sektöründe	alt	yüklenicilere	sektöre	özel	kredi	–	teşvik	mekanizmasının		
  getirilmesi

•	Büyük	savunma	firmalarının	kendi	alt	yüklenici	ekosistemlerini	geliştirmeyi		 	
			hedeflemesi	(ihracattaki	büyümeye	paralel	olarak)

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	Savunma	AR-GE’lerinin	tek	merkezden	ve	sistematik	yönetimi

•	Savunma	stratejisine	uygun	AR-GE	projelerinin	desteklenmesi

•	Patent-lisans	konusunda	danışmanlık	mekanizması	oluşturulması	(ulusal		 	
  ve uluslararası alanda

Ortaklıklar

•	Her	türlü	kazandıran	ortaklık	(win-win	situation)

ÇALIŞTAY NOTLARI



38
 A R A M A  K O N F E R A N S I

Açıklamalar:

•	Satış	desteğinin	batı	ülkelerindekinden	farklı	olması.	(Customized)

GRUP 5

Vizyon

•	2023	perspektifinde	dünya	savunma	ihracatını	elinde	bulunduran	6	ülke	arasında		
  yer almak

Ana Hedefler (2023)

•	KRİTİK	teknolojileri	bize	ait,	özgün	ve	rekabetçi	sistem/platformlar	üretmek		 	
		ve	uluslararası	pazarlarda	satmak	suretiyle	25	Milyar	$	ihracat	rakamına	ulaşmak

Rekabet Avantajı

•	Kalite	ve	fiyat	

Hedef Bölgeler / Pazarlar

•	Asya

•	Afrika

Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Havacılık

•	Anayurt	güvenliği

•	Kara,	Deniz	ve	Hava	platformları

•	İnsansız	sistemler

Kredi Sistemi

•	Mevzuatın	belirlenmesi	ve	kaynak	oluşturulması

Satış Mekanizmaları / Devletin Rolü / Mevzuat ve Düzenlemeler

•	Devletten	devlete	satış

•	Kredilendirme	ve	hibe	(FMS	benzeri	yapı)

•	Sivil	ve	askeri	diplomatik	görevlilerin	savunma	ve	havacılık	ihracatına	yönelik	lobi		
   faaliyetlerinde bulunmaları ve tüm paydaşlara veri akışı sağlamaları 

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme Politikası

•	Kobi	envanteri	çıkarılması

•	İhtiyaç	duyulan	alt	teknolojik	alanlarda	yeni/nitelikli	KOBİ’lerin	oluşturulması

•	Uluslararası	pazara	müstakil	ürün	ve	çözüm	sunabilmeleri

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	İhtiyaç,	tedarik,	AR-GE	kuruluşları	ve	sektör	firmalarının	oluşturacağı	teknoloji		 	
  platformu ile sahip olunması istenen kritik teknolojilerin yerelleştirilmesinin sağlanması

Ortaklıklar

•	İş	ortaklığı,
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•	Konsorsiyum,	iş	birliği,	

•	Gerektiğinde	devlet	destekli	tek	bayrak	altında	ihracata	odaklı	iş	birliği

Açıklamalar:

•	Bu	hedef	2023’te	Türkiye’nin	500	milyar	ihracatının	içinde	savunma	sektörünün		
   alması gereken pay.

•	2023’e	kadar	daha	uzak	bölgelere	daha	fazla	yerleşmemiz	gerekiyor.	

•	Kredi	sistemi	için	gerekli	altyapının	kurulması	ve	kaynak	bulunması	gerekiyor.	

•	Aynı	alanda	çalışmasalar	bile	firmaların	ortaklıklar	içi	bir	araya	gelmesi	önemli.	

GRUP 6

Vizyon

•	Kendi	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	yüksek	teknolojili,	nitelikli	ve	rekabetçi	ürünler		
  üreten ve ürünleri dış pazarlarda tercih edilen bir ülke olmak

Ana Hedefler (2023)

•	2023	yılında	dünya	savunma	sanayi	ve	sivil	havacılık	toplam	cirosunda	ilk	10		 	
   ülkeden biri olmak

Rekabet Avantajı

•	Ürün,	dünyadaki	benzerlerine	göre:

•	Uygun	fiyatlı

•	Uluslararası	kabul	gören	standartlara	uygun

•	Güncel	ve	yüksek	teknolojili

•	Harekatta	denenmiş

•	Firmalar

•	Güvenilir

•	Devlet	tarafından	kabul	gören

•	Ürünleri	kullanılan

Hedef Bölgeler / Pazarlar

•	Din,	dil	ve	yakınlığı	olan	pazarlara	en	etkili	tedarikçi	olmak

1- Orta Doğu

2- Kuzey Afrika başta, Afrika

3-	Güney	Amerika

4-	Orta	Asya

5-	Asya	Pasifik

6- Amerika (sivil havacılık)

7-	Avrupa	(özellikle	sivil	havacılık)
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Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Alanlar:

•	Siber	güvenlik

•	Uzay

•	Anayurt	güvenliği

•	Asimetrik	tehdit

•	Sivil	havacılık

•	Ürünler/Platformlar

•	Büyük	yolcu	uçakları	(tedarikçi-montaj)

•	İHA,	MİHA,	RPV

•	Zırhlı	araçlar/ana	muhabere	tankları	(tekerlekli)

•	Mühimmat		(modern,	hassas	mühimmat)

•	Tanksavar	ve	hava	savunma	füzeleri

•	Yüksek	süratli	botlar,	hücum	bot	ve	kabinet	sınıfı	gemiler

•	Cirif,	vs.

•	Simülatörler,	komuta	kontrol	için

Kredi Sistemi

•	FMS	benzeri	kredi	(devletten	devlete	kredi)

•	İşletme	kredisi	(üretici	firmalara)

Satış Mekanizmaları

•	İhracatla	ilgili	düzenleyici	bir	kurum

•	Yol	haritası,	export	agency

•	Turkish	Defence	Alliance	(SASAD	/	SSI	/	SSM)

•	Finansman	(belirtilenlerin	tamamı,	duruma	göre)

Devletin Rolü

•	Koordinasyon

•	Teşvikler	(yatırım,	ür-ge,	ar-ge,	vs.)

•	Lobi	faaliyetleri	(devleti	yönetenlerin	lobisi)

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	Bugünün	şartlarına	uygun	olmayan	ve	2023	hedeflerine	ulaşmada	engel	teşkil	eden		
   mevzuatta (tesis, güvenlik belgesi, son kullanıcı belgesi, ihracat lisanslarının takibi,  
   takibe tabi malzeme listesi, vb. ) gerekli revizyonların yapılması gerekmekte.

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme Politikası

•	Kümelenme	destek	oranlarının	(yönetim)	%75’ten	%100’e	çıkarılması
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•	Kümelerin	yönetimi	sektör	oyuncuları	tarafından	yapılmalı

•	Ana	ve	alt	yükleniciler	hem	yurtiçinde	hem	yurtdışında	birlikte	hareket	etmeli

•	Sivil	offset

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	Teknolojik	yol	haritası	

•	Firma	ölçeklerine	göre	TÜBİTAK	destekleri	düzenlenmeli

•	AR-GE	projeleri	tek	elden	yönetilmeli

Ortaklıklar

•	Hedef	pazarlara	girişte	pazar	tecrübesi	ve	etkisi	olan	firmalarla	ortaklıklar		 	
		(yerel	ortaklıklar/JV/konsorsiyumlar)

Açıklamalar:

•	Ürün	dünyadaki	benzerlerine	göre	uygun	fiyatta	olmalı.	Güncel	ve	ileri	teknoloji	içermeli.		
			Harekatta	denenmeli.	Güneydoğu’daki	ortam	9’luk	ürünler	geliştirmemizi	sağlar.

•	Mühimmatlar,	modern	ve	akıllı	olmalı.	Artık	küçülüyor.	Dünyada	herhangi	bir	yerde	tehdit	
   fark ettiğimde 1 saat içinde müdahale edebilmeliyim düşüncesi var. 

•	İhracat	kişilere	ve	kurumlara	bırakılacak	bir	iş	değil,	daha	yukardan	ve	organize	bir	
   biçimde adım atılmalı.

•	Çok	dinamik	bir	dünyada	yaşıyoruz,	devlet	bu	anlamda	koordinasyonu	sağlamalı	ve	teşvik	
   mekanizmasını çok iyi çalıştırmalı. Devlet herkesin yanında olmalı. 

•	2023	diye	bir	hedef	koyduysak	bütün	mevzuatları	alıp	bu	hedefin	önündeki	bütün	
   engeller kaldırılmalı. 

•	Alt	sistemden	başlayıp	sisteme	kadar	her	şeyin	ince	ince	planlanması	gerekiyor.	

•	Rakibiniz	bir	pazara	hâkimse,	eşit	seviyede	yer	alacak	ortaklıklar	kurmak	gerekiyor.	

Oğuz BABÜROĞLU

Yarına kadar bu sunuşları tek bir sunuş haline getirmemiz gerekiyor. Bunu sizlerden birkaç 
kişiyle birlikte yapsak iyi olabilir. Yarın da üzerinden geçip buradaki ortak aklı daha iyi an-
lamaya çalışırız. Sonrasında da bazılarının üzerinde daha odaklı çalışmalar yapmamız gereki-
yor. Bu yüzden de yarın odak gruplar olarak bir çalışma daha yapacağız. 

2.3. Çalışma 2: Bütünleştirilmiş Gelecek Tasarımı
Vizyon

Savunma ve havacılık sanayi ihracatında dünya ülkeleri arasında ilk 6’da yer almak.

Ana Hedefler

•	2023	yılında	25	milyar	$	ihracata	ulaşmak.

•	Kritik	teknolojileri	bize	ait,	özgün	ve	rekabetçi	sistem/platformlar	üretmek		 	
  ve uluslararası pazarlarda satmak.
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•	Dünya	savunma	sanayinde	ilk	100	firma	arasına	6	Türk	firmasının	girmesi.

•	En	az	3	dünya	markası	ürün	üretmek.

Rekabet Avantajı

Kalite ve fiyat

•	Ürün,	dünyadaki	benzerleriyle	karşılaştırıldığında:

•	Uygun	fiyatlar	(maliyet)

•	Uluslararası	kabul	gören	standartlara	uygun	(kalite)

•	Güncel	ve	ileri	teknoloji	(performans)

•	Harekatta	denenmişlik

•	TSK	envanterine	girmiş	ve	kullanılmaya	başlanmış	olması

•	Firmalar

•	Güvenilir

•	Devlet	tarafından	kabul	gören,	ürünleri	kullanılan

•	Yerel	firmalarla	pazara	girmek	için	ortaklık

•	Uygun	maliyetle	hızlı	lojistik	destek

•	Müşteri	odaklı	çözümler	üretmek	(Tailoring	+	customization)

•	Devlet

•	İhracat	ve	kullanım	kısıtlarının	asgari	seviyede	tutulması

•	Büyük	dış	alımları	kaldıraç	etkisi	olarak	kullanmak

•	Diğer

•	Potansiyel	pazar	bölgeleriyle	kültürel	ve	coğrafi	bağlar

Hedef Bölgeler/Pazarlar

•	Kaynağı	olan/olabilecek

•	Siyaseten	iyi	ilişki	kurulabilen

•	Din	ve	dil	yakınlığı	olan

•	Körfez	ülkeleri	(Ortadoğu)

•	Kuzey	Afrika

•	Türki	Cumhuriyetler

•	Güneydoğu	Asya	(Asya-pasifik)

•	Güney	Amerika

•	Avrupa	(NATO)

•	ABD	(Sivil	havacılık	ağırlıklı)

•	Rusya
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Öncelikli Alanlar / Ürünler / Platformlar

•	Savunma,	Havacılık,	Uzay,	Güvenlik,	Hizmet	alanları	

•	Asimetrik	tehditler	/	Anayurt	güvenliği	ürünleri

•	Helikopter

•	Tabanca	+	tüfek

•	İnsansız	Araçlar	(Mini	+	taktik	-	UAV-AUV-ROV-Kara	Robotu)

•	Akıllı	kart	ve	sensorlu	sistemler

•	Akıllı	ürünler	

•	Güdüm	kitleri

•	Seyir	füzeleri

•	Tanksavar

•	Hava	savunma	sistemleri

•	Hava	–	hava	füzeleri

•	C4IS

•	Simülatörler

•	Genesis

•	HUBS

•	Platformlar

•	Helikopter

•	Botlar	/	ani	müdahale	botları

•	Hücumbot	ve	korvetler

•	İnsansız	Araçlar	/	UAV-AUV-ROV-Kara	Robotu

•	Ana	muharebe	tankı

•	Paletli	ve	tekerlekli	zırhlı	araçlar

•	Çekili	ve	kundağı	motorlu	topçu

•	Siber	ve	elektronik	harp	ürünleri

•	Yazılım	(siber	güvenlik	için)

•	Chaff-flare

•	Jammer

•	MWS

•	LWR

•	RWR

•	Lojistik

•	Seyyar	yüzücü	hücum	köprüsü

•	Saha	mobil	sistemleri	(mutfak	+	hastane	+	çamaşır	vb.)
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•	İdame

•	Entegre	Lojistik

•	Askeri	tekstil

•	Bot	–	ayakkabı

•	Hafif	ve	ağır	mühimmat	

•	Eğitim

Kredi (Türk Savunma Kredi Sistemi)

•	FMS,	sigorta,	takas,	offset	

•	Devletten	devlete	(petrol,	gaz,	maden)

•	Kredi	mevzuatı

•	Kaynak

•	İşletme	kredisi.

Satış Mekanizmaları

•	Yetkinlik	(kurumsal	&	insan	kaynakları)

•	Fırsatların	paylaşıldığı	platform	(SSM	portal,	SSİ	Web,	V	TAB)

•	Çapraz	satış	

•	“Made	in	Türkiye”:	Turkish	Defence	Alliance

•	Devletten	devlete

•	Sivil/asker	diplomatların	sektör	için	lobi	yapmaları,	düzenli	bilgi	aktarılması

•	Diğer	sektörlerdeki	ticaret	kullanılarak	yapılması

Devletin Rolü

•	TSK,	tanıtımda	daha	etkin	

•	“Numune	alım”	yapılması

•	Savunma	ihracat/ofis/merkez

•	FMS,	kredi,	devletten	devlete	satış	

•	Mevzuat	(İhracat	izni,	hizmet	satışını	ihracata	saydırma)

•	Lobi/ilişki	Yöntemleri

•	İstihbarat	(Pazar,	karar	vericiler,	siyasi)

•	Kurumlar	arası	koordinasyon	

•	Yurtdışı	ofisler

•	Kullanıcı	desteği

•	Siyasi,	askeri,	diplomatik,	bürokratik	lobi	faaliyetleri

•	İzin	prosedürünün	tek	elden	yürütülmesi
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Mevzuat ve Düzenlemeler

•	İhracatı	kontrole	tabi	savunma	sanayi	ürünlerinin	izin	mevzuatının	uygulanabilirliğinin	
			hızlandırılması;	özellikle	5201	ve	5202	sayılı	yasalarda	gerekli	düzenlemelerin	yapılması

•	3212	sayılı	yasanın	yeniden	düzenlenerek	TSK	kabiliyetlerinin	etkin	kullanımı	(S.K.	ihtiyaç	
			fazlası	mal	ve	hizmetlerin	satışı,	hibe,	devir	ve	elden	çıkarılması;	diğer	devletler	adına	yurtiçi		
   ve yurtdışı alımların yapılması ve eğitim görecek yabancı personel hakkında kanun)

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme

•	KOBİ	envanterinin	çıkarılması

•	İhtiyaç	duyulan	alt	teknoloji	alanlarında	yeni	ve/veya	nitelikli,	uluslararası	pazara		
   müstakil ürün ve çözüm sunabilen KOBİ’lerin oluşturulması

•	KOBİ’lere	külfet	getiren	sertifikasyonların	istenmemesi	(boyacı,	kaplamacıdan	tesis		
			güvenli/üretim	izin	belge	vs)

•	Tedarik	ve	AR-GE	projelerinde	KOBİ	katkı	oranlarının	artırılması	ve	bunun	sistematik		
  denetiminin yapılması.

•	KOBİ’lere	özel	kredi	ve	teşvik	mekanizmasının	getirilmesi.

•	Kümeleme	destek	oranlarının	%75’den	%100’e	çıkarılması	

•	Ana	yüklenicilerin	kendi	alt	yüklenici	eko	sistemlerini	geliştirmesi	ve	büyütmesi

AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

•	Savunma	AR-GE	projelerinin	tek	merkezden	ve	sistematik	yönetimi

•	İhracatı	engelleyen	alt	sistem	veya	teknolojilerin	‘maliyetine	bakılmadan’		 	
  projelendirilmesi

•	Finansman	ve	teşvikler	(UR-GE,	AR-GE)

•	Savunma	stratejisi	ve	teknoloji	yol	haritaları	ile	uyumlu	olarak	AR-GE		 	 		
  projelerinin desteklenmesi

•	Teknoloji	platformu	oluşturularak,	belirlenen	kritik	teknolojilerin	AR-GE		 	
   projelerine dönüştürülmesi

•	Patent	konusunun	ihracat	yönüyle	yeniden	ele	alınması	ve	iyileştirilmesi.		 	
		Ör:	infringement

•	Başarısız	Ar-GE	projesinin	cezası	olmamalı.

•	İnovasyon	kültürünün	sektörde	içselleştirilmesini	sağlamak	için	inovatif		 	
  ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

Ortaklık

•	TR	olarak	(mümkün	olduğunca)	takımca	gitmek.

•	Defence	HUB

•	Kazandıran	ortaklık

•	Yerel	ortak

•	Yabancı	ortak

•	Konsorsiyum

•	JV
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Yorumlar ve Değerlendirmeler

Oğuz BABÜROĞLU

Yeni katılımcılar görüyoruz, bu yeni katılımcılardan kendilerini gruba tanıtmalarını 
rica ediyoruz. Bu sabah bir çalışma yapacağız. Öğlen de Bakanımız gelip önerileri din-
leyecek. Çıkardığımız bir gelecek tasarımı var. Dün akşam gruplara ortak noktalara riayet 
etmeleri gerektiğini söylemiştik. İlk işimiz gelecek tasarımını bir sınamadan geçirmek 
ve yapılacaksa revizyon, öneri, vs. yapmak sonra da derinine girmek. Derine inerken 
bazı	sorularımız	olacak	elimizde:	Kim	neyi	yapacak?	“Nasıl	bir	zamanlama	olacak?”	Çıta	
oldukça yüksek, birazdan vizyon ve ana hedefler grubunu göreceğiz. Hangi grupta ol-
mak istediğinizi de düşünün, herkesin bir grupta olması kötü olacağı için bazı grupları 
sınırlayacağız. 

Yorumlar

•	25	milyar	dolar	rakamına	nasıl	ulaştık,	Türkiye’nin	2023	ihracat	hedefi	500	milyar	dolar,			
		savunma	sanayi’nin	payı	en	azından	%5	olmalı	dediğimiz	için	bu	hedefi	belirledik.

•	Ana	hedeflerle	ilgili	şöyle	bir	öngörü	vardı,	buradaki	25	milyar	dolar	vizyoner	bir	
		rakam,	gerçekçi	bir	rakam	da	olmalı.	Satışlarının	%50’si	ihracat	olsun	gibi	bir	hedef	
  daha makul olabilir. 

•	500	milyar	dolar	hedefine	odaklanacaksak,	en	az	%5	almalıyız.	

•	Hizmet	satışları	da	olduğu	için	toptan	düşünmekte	fayda	var.	

•	Dünyada	havacılık	1,7	trilyon	dolar,	Amerika’nın	payı	da	oldukça	fazla.	Dünya	çapında			
			bir	cirodan	25	milyar	dolar	hedefliyorsak,	bu	zor	olabilir.	
•	ABD	2001’de	6	milyar	dolar,	2010	yılında	9	milyar	dolar	yapmış.	İhracatla	turnover’ı	
   karıştırmamak lazım. Amerika savunma bütçesi çok büyük fakat, ihracat bunun küçük 
   bir kısmı.

•	Savunma	sanayinde	ihracat	yıllara	göre	çok	değişir,	buraya	rakam	yazmayalım,	
			hesaplayalım.	Çünkü	bu	bir	taahhüttür.	25	milyar	doların	arkasında	durabiliyor	
   olmamız lazım. 

•	Döviz	kazandırıcı	hizmetler	%1	gibi	bir	rakam,	ama	biz	kendimizi	10	yıl	içinde	ikiye	
   katlayabiliriz. Erişilebilir olanın bir tık üstünü koysak, o bile yeterlidir. 

•	Biz	şu	an	sadece	savunma	diyoruz,	sadece	savunmanın	25	milyar	dolar	toplaması	zor,	
			çünkü	sadece	savunmanın	dünyadaki	ihracat	miktarı	50	milyar	dolar	civarında.	Makul	
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  bir	projeksiyonla	başka	bir	hesaplama	da	yapabiliriz.	Otomotiv	bugün	30	milyar	dolar		
		ciro	yapıyor.	Makul	hedeflerle	17-18	toplarız	gibi	geliyor	ama	sonra	25	olabilir	mi?

•	Türkiye’de	savunma	ve	güvenlik	harcaması	20	milyar	dolar.	Yarısı	personel	ise	yarısı	
da mal ve hizmettir. Ya hesaplayacağız diyeceğiz ya da hükümet politikasına uyacağız. 
Dünya’da	bütün	ülkelerde	iki	büyük	ihracat	alanı;	otomotiv	ve	savunma.	Almanya’nın	
sadece otomotiv ihracatı, Türkiye’nin bütün ihracatından fazla. 

•	Satacağınız	platformları	çıkarın	listeleyin.	2023’te	kimlere	hangi	platformları	satmayı	
öngörüyorsunuz? Bir platformun sistem olarak satılması demek binlerce ürünün 
satılması demek. 

•	Ürünler	 ve	 alanlar	 var	 ama	pazarların	 emme	gücü	ne	 kadar?	Biz	hep	 ihracatçılara	
bakıyoruz, ithalatçılara da bakmamız gerekiyor. Türkiye 2001’de müthiş bir bankacılık 
krizi	geçirdi,	bunu	atlattık,	sonra	2008’de	dünya	aynı	şeyi	yaşadığında	biz	hazırdık.	Biz	
bunu	dünyanın	en	iyisini	bile	yapsak,	dünyadaki	ihracat	40	milyarı	geçmeyecek	gibi	
görünüyor.

•	İlk	6’ya	girmek	bir	vizyonsa	25	milyar	dolar	da	vizyondur.

•	Vizyonda	farklı	ekoller	vardır.	Koç	grubunun	fortune	100’e	oynaması	Tüpraş	ile	birlikte	
olmuştu. Biz dünyada en güçlü 6 devletin arasında olacağız dediğimizde onu başka 
türlü de ifade edebiliriz. 

•	Grupların	her	birinin	yazdıklarını	alt	alta	koyduğumuzda	sınıflandırma	ihtiyacı	duy-
duk. 

•	Eğer	platform	satıyorsanız	onu	aynı	zamanda	korumanız	lazım.	

•	 Devlet	 eşit	 mesafede	 herkese	 yakındır.	 İşletmecilik	 noktasında	 devlet	 kamu	 ser-
mayesini kaldırmak zorunda. Ancak burada pazara açılabilir. Devletten devlete satış 
zor, işletmeden devlete satış daha kolay. 

•	Rekabet	avantajından	beklenen	şey	devletin	satması	değil,	arkadan	iteklemesi.	

•	Entegre	lojistik	sistemi,	yurtdışında	hizmet	sağlamak	ve	yurtdışına	platform	satışı	için	
gerekli.

•	Türkiye’nin	paket	olarak	farklı	devletlerden	aldığı	şeyler	var.	Mesela	Rusya’dan	nükleer	
reaktör alırken, biz de onlara bizden şunları alacaksınız diyebiliriz.

•	Rusya	bizden	ufak	tefek	parçalar	alıyor.	

•	Akıllı	sistemler	öncelik	kazanmaya	başladı.

•	NATO’nun	yanına	sivil	havacılıkta	koyulmalı.	

Kredi (Yorumlar)

•	Savunma	sanayinin	en	büyük	ihtiyacı	kredi.	
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•	Büyük	ülkelerin	kredi	sistemlerine	bakmak	lazım.	

•	Kredi	kaynağı	nasıl	yaratılacak?	

Satış Mekanizması (Yorumlar)

•	İhracata	yönelik	bir	savunma	sanayimiz	olmalı,	hem	devlet	tarafından	hem	
  organizasyon ve kültür olarak. Mevcut durumda bunu ne kadar ortaya çıkarıyoruz? 

•	Made	in	Turkey	markasını	dünyaya	yaymak	istiyoruz.	

•	Sektöre	düzenli	bilgi	akışının	yapıldığı	bir	sisteme	geçiş

•	İhracatı	düzenleyici	ilgili	bir	kurum	devlet	tarafından	koordine	edilerek	oluşturulmalı.	

•	Mevzuat	ajansın	oluşturulması	yönünde	gözden	geçirilmesi

•	Lobi,	koordinasyon,	ilişki	kurma	gibi	stratejilerin	bir	merkez	tarafından	yönlendirilmesi.	

•	Enerji	alışverişi	sırasında	savunma	alışverişini	de	savunmak.	Devletin	biraz	daha	
  proaktif olarak satışta yer alması. 

•	Devlet	ne	kadar	destek	verirse	o	kadar	kolay	kural	koyar.	

•	“Bunu	iyi	yapanlar	nasıl	yapıyorlar?”	diye	bakmak	lazım.	İsrail’den	öğrenilebilinir.

•	Devletin	bazı	standartları	sağlaması	lazım.	Bazen	kurallar	iyidir.

•	Arap	ülkelerindeki	her	alıcı	arkamızda	devletin	gücünü	görmek	istiyor.	Amerika’da	
  hep devlet sürecin içinde olur, kurallar da koyar. 

Mevzuat ve Düzenleme (Yorumlar)

•	Mevzuattaki	izin	süreçleri	dışında	çok	büyük	bir	sıkıntı	yok.	

•	 Sürecin	 kısaltılması	 için	 Dışişleri	 Bakanlığı	 ve	 Milli	 Savunma	 Bakanlığı	 beraber	
çalışabilir. 

•	Kontrole	tabii	malzeme	listesi	herkesin	ulaşabileceği	internet	ortamında	mevcuttur.	

•	Bu	listede	değişiklik	olabiliyor.	Çift	kullanımlı	malzemeler	var	hem	sivil	ve	savunma	
amaçlı kullanılan. Buralar kafa karışıklığı yaratabiliyor. 

•	Geminin	üzerinde	bulunan	gyro	pusula	 için	bir	 takım	elektroniklerle	 ilgili	 ilaveten	
müsaade alınıyor. Bu müsaade çıkmayınca malzeme çok uzun süre gümrükte bekleye-
biliyor. 

Alt yüklenici (Yorumlar)

•	 Tema	 genelde	 büyüme	 üzerineydi.	 Bu	 rakamlara	 ulaşacaksak	 bu	 piramidin	 her	
aşamasında büyümek zorundayız.

ÇALIŞTAY NOTLARI
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•	SSM	kendi	ekosistemini	yönetiyorsa,	ana	yükleniciler	kendi	alt	yüklenici	ekosistemle-
rini geliştirmeli, yönetmeli ve büyütmelidir. 

AR-GE (Yorumlar)

•	Patent	konusunda	ciddi	teşvikler	var,	devlet	Tübitak	yoluyla	patent	başvuru	parasını	
bile ödüyor. 

•	Yurtdışında	alınmış	olan	patentleri	bilgisine	de	ulaşılmalı,	bir	geliştirme	yapınca	pa-
tent ihlali yapılmadığından emin olunmalı. 

•	İnovatif	ürünlerin	geliştirilmesinin	teşvik	edilmesi.

Ortaklık (Yorumlar)

•	Türk	firmalarının	bir	araya	gelerek	oluşturdukları	takımlar	olarak	gidilmesi

•	“Ben	ana	yükleniciyim,	ben	alt	yükleniciyim”e	bakılmadan	hep	beraber	gidilmeli.

•	AR-GE’de	başarısızlığı	cezalandırma	politikasını	ne	zaman	bırakacağız?	

•	Böyle	bir	merkezi	AR-GE	yapısında,	şirketler	kendi	gördükleri	fırsatlar	doğrultusunda	
yapmak istedikleri AR-GE’leri devlet kabul etmeyebiliyor. 

•	İhracatın	önüne	engel	olan	alt	sistem	teknolojilerinin	maliyetine	bakılmaksızın		
AR-GE’lerinin yapılmaları. 

ÇALIŞTAY NOTLARI
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3. Yol Haritası
 3.1. Eylem Planı Grup Çalışması

Çalışma Çerçevesi:

•	Önceliklendirme:	2-3	Öncelikli	Proje	Hangisidir?

•	Detaylandırma:	Neler	Yapılmalı?	Nasıl	Yapılmalı?

•	Sorumluluklar:	Kim-Ne	yapacak?	Kimden	ne	istenecek?

•	Zamanlama:	Nasıl	Etaplanacak?	Ne	Zaman	Yapılacak?

Oğuz BABÜROĞLU

Verdiğimiz	molada	kalbinizden	geçen	projeye	gelip	isminizi	yazmanızı	istiyoruz.	Tek	konuya	
isim yazılacak. Çok gerek olursa yeni başlık da açabiliriz. Ortak akılla revize edebiliriz tabi 
bunları, ama özünü de çıkarmamız lazım. AR-GE’de, alt yüklenici neyse hepsi çıkmalı. Proje-
lerle ve somut önerilerle yapmalıyız ki, daha sonra TÜBİTAK, SSM vb. bu konuda aksiyonlar 
alabilmeli. 

Vizyon ve Ana Hedefler

Vizyon

•	Savunma,	havacılık	ve	güvenlik	ihracatında	dünya	ülkeleri	arasında	ilk	6’da	yer	almak

Ana Hedefler

•	2023	yılında;

•	Savunma:	5	Milyar	$

•	Sivil	Havacılık:	10	Milyar	$

•	Güvenlik:	5	Milyar	$

•	Sivil	havacılık	alanında	hizmet	ve	bakım	geliri:	5	Milyar	$

•	Kritik	teknolojileri	bize	ait,	özgün	ve	rekabetçi	sistem/platformlar	üretmek		 	
  ve uluslararası pazarlarda satmak

•	Dünya	savunma,	havacılık	ve	güvenlik	sanayisi	içinde	ilk	100	firma	arasına		 	
		5	Türk	firmasının	girmesi

•	En	az	3	dünya	markası	ürün

Rekabet Avantajı

•	Ürün,	dünyadaki	benzerleriyle	karşılaştırıldığında:

•	Uygun	fiyatlar	(maliyet)

•	Uluslararası	kabul	gören	standartlara	uygun	(kalite)

•	Güncel	ve	ileri	teknoloji	(performans)

•	Harekatta	denenmişlik

•	TSK	envanterine	girmiş	ve	kullanılmaya	başlanmış	olması

•	Firmalar

•	Güvenilir

•	Devlet	tarafından	kabul	gören	ürünleri	kullanılan

YOL HARİTASI
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•	Yerel	firmalarla	pazara	girmek	için	ortaklık

•	Uygun	maliyetle	hızlı	lojistik	destek

•	Müşteri	odaklı	çözümler	üretmek	(Tailoring	+	customization)

•	Devlet

•	İhracat	ve	kullanım	kısıtlarının	asgari	seviyede	tutulması

•	Büyük	dış	alımları	kaldıraç	etkisi	olarak	kullanmak

•	Diğer

•	Potansiyel	pazar	bölgeleriyle	kültürel	ve	coğrafi	bağlar

Hedef bölgeler ve pazarlar

•	Siyaseten	iyi	ilişkiler	kurulabilen	ülkeler

•	Orta	Doğu	

•	Asya	–	Pasifik

•	ABD	(sivil	havacılık)

•	Avrupa	(	NATO)

Ürün Hedefi

•	Kara	–	Hava	–	Deniz	(İnsanlı	/	insansız)	Sistem	–	Platform	ihracatı	(cihaz	–	alt		 	
  sistem bazında maksimum Türk savunma sanayi ürünü içeren)

•	Sistem	–	platform	modernizasyonu

•	Entegre	Lojistik	Destek	

Kredi

•	Kredi	garanti	sistemiyle	alıcının	finansmanı	(Hermes	Modeli)

•	Kaynak	tesisi	(SSDF,	hazine,	bankalar	konsorsiyumu)

•	Düşük	faiz,	orta-uzun	vade

•	Tesis	edilen	kaynak	Eximbank	garantisiyle,	kamu	bankaları		 	 	
   eliyle kullandırılacak

•	6	ay	içerisinde	SSM,	Eximbank	ve	kamu	bankaları	arasında	protokol

•	Devletten	devlete	savunma	satışı	mekanizması	(FMS	Modeli)

•	SSM	yönetiminde	

•	Kaynak	tesisi	(Hazine)

•	1	yıl	içinde	gerekli	mevzuatın	hazırlanması	ve	uygulamaya	koyulması

Satış Mekanizmaları

Satış için Öncelikli Projeler 

•	Ulusal/Sektörel	Tanıtım	Grubu,	Turkish	Defence	Alliance

•	Pazarlama	kabiliyetleri	geliştirme	grubu	oluşturulması

•	Lobi	faaliyetleri	koordinasyon	grubu	(+istihbarat)

Detaylandırma

•	Pazar	Analizi

YOL HARİTASI
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•	İletişim	stratejisi	(Pazarlama,	PR	faaliyetleri)

•	Kullanıcı	desteği	(TSK)

•	Tanıtım

•	Ürünlerin	numunelerinin	satın	alınıp,	test	edilip,	geri	bildirim	sağlanması

•	Siyasi	Destek

•	Parlamento	ve	Bakanlar	Kurulu	seviyesinde	lobi

Sorumluluklar

•	Özel	Sektör

•	İhraç	edilecek	ürünün	konfigürasyonu,	lojistiği	(ihraç	versiyonu)

•	Ortak	Satış	(Ortaklıkları	belirleme)

•	İhraç	kısıtları	ve	kaynağın	belirlenmesi

•	Profesyonel/Yetkin	tanıtım	pazarlama	teknikleri	geliştirme

•	Devlet	desteği	temini

•	Kamu

•	Lobi	(siyasi	destek,	üst	düzey	pazarlama)

•	Fuarlar	ve	tanıtım	organizasyonu

•	Devletten	devlete	satış

•	Kredi	mekanizması

•	İstihbarat	desteği

•	Pazar	paylaşım	düzenlemesi	(firmaların	koordinasyonu)

•	Firmaların	pazarlama	kabiliyetlerinin	dünyadaki	örnekler		 	 	
  derecesinde artırılması

•	Zamanlama

•	2013	içerisinde	grupların	oluşturulması

•	2014	son	çeyreğinde	1.	ilerleme	raporunun	yayınlanması

Devletin Rolü

Mevzuat ve Düzenlemeler

•	İhracatı	kontrole	tabi	savunma	sanayi	ürünlerinin	izin	mevzuatının	uygulanabilirliğinin	
hızlandırılması;	özellikle	5201	ve	5202	sayılı	yasalarda	gerekli	düzenlemelerin	yapılması

•	 3212	 sayılı	 yasanın	yeniden	düzenlenerek	TSK	kabiliyetlerinin	etkin	 kullanımı	 (S.K.	
ihtiyaç	 fazlası	 mal	 ve	 hizmetlerin	 satış,	 hibe,	 devir	 ve	 elden	 çıkarılması;	 diğer	 dev-
letler adına yurtiçi ve yurtdışı alımların yapılması ve eğitim görecek yabancı personel 
hakkında kanun)

Proje 1:	 İhracat	 izinleri	 için	 komite	 kurulması	 (MSB,	Dış	 işleri,	 Ekonomi	 Bakanlığı,	 SSM	+	
Genelkurmay, Emniyet, SSİ)

•	Aylık	toplantı	(en	az),	Genel	Sekreter:	SSM

•	MSB/	mevzuat	düzenlemesi	–	1	yıl

YOL HARİTASI
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Proje 2: Savunma ihracatını artırmak amacıyla

•	Devletten	devlete	satış

•	Hibe

•	İhtiyaç	fazlası	satış

•	İhracat	izni

•	Yeni	yasa	tasarısı

•	Koordinasyon:	SSM

•	Sektörel	görüş	al

•	Kredi

•	6	ay	içinde	kanun	taslağı	+	teklifi

Proje 3:	Numune	Satın	Alımı

•	Koordinasyon:	SSM

•	Yapılacak	iş

•	Kaynak	ayır

•	SSİK	kararı

•	Usul	ve	esas

•	6	ay

Proje 4: Lobi ve tanıtım

•	Firmaların	talebi	–	SSM	–	Genelkurmay	–	Dış	işleri	(İngiliz	Modeli	–	incele)

•	Yurt	dışı	tanıtım	ziyaretleri	(SSM,	Ekonomi	Bakanlığı,	SSİ,	SASAD)

Alt Yüklenici Geliştirme ve Yerlileştirme

•	Öncelikli faaliyet 1:	Nitelikli	alt	yüklenici	envanteri	oluşturmak	için	“kümeleşme”	şart	
ve öncelikli

•	Bilim,	Sanayi	ve		Teknoloji	Bakanlığı	tarafından	teşvik	edici	mevzuatla			
  yapılmalı (yani kurumsal olmalı)

•	KOBİ’lerin	işbirliği	kültürüne	geçmeleri	sağlanmalı	(OSD	ve	Teknoparklarla)

•	SSM	tarafından	kümelerin	desteklenmesi	amacıyla	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı’yla koordinasyonu arttırması

•	Kümeleşmeyle	ilgili	mevzuat	var	ve	yeni;	ancak	KOBİ	taleplerine	uygun	hale	
getirilmeli.

•	Öncelikli faaliyet 2: Halihazırda var olan nitelikli alt yüklenicileri görünür hale  
getirmek. 

•	SSM	tarafından	nitelik	ve	yetkinlik	derecelendirilmesi	yapılmalı

•	Mevzuatın	getirdiği	sertifikasyonlar	kolaylaştırılmalı

•	Bu	faaliyet	2013’te	bitirilmeli.

•	Öncelikli faaliyet 3: Tedarik ve AR-GE projelerinde KOBİ katkılarının arttırılması

•	AR-GE	desteklerinin	firma	ölçeğine	göre	yapılması	(TÜBİTAK,	SSM,	MSB	AR-GE)

•	2013	‘te	yapılmalı.

YOL HARİTASI
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•	Öncelikli faaliyet 4: Alt yüklenicilerin desteklenmesi amacıyla, ana yüklenicilerin 
ekosistemlerine dahil edilmesi.

•	Modern	tedarik	yönetimi	uygulanmalı	(Örn:	otomotiv	sanayindeki	gibi)

•	ELD	sürecine	alt	yüklenicilerin	baştan	dahil	edilmesi	

•	Öncelikli faaliyet 5: Yerlileştirme

•	Kritik	teknolojileri	belirledikten	(SSM,	TÜBİTAK,	MSB	AR-GE)	sonra	Teknokent	
ve KOBİ’lere görev verilmesi.

•	Offset	projelerinde	yerlileştirme	şartlarının	daha	belirgin	hale	getirilmesi

AR-GE

Proje 1: Savunma AR-GE projelerinin tek merkezden, konu uzmanlarınca sistematik yöneti-
mi için bir çalışma grubu kurulması

•	2013	içerisinde	çalışmanın	tamamlanması	ve	işler	hale	getirilmesi	(tek	muhatap	ku-
rum	–	SPOC)

•	2014	–	2023:	Bu	yapı	ile	AR-GE’nin	yürütülmesi,	çağrılara	çıkılması.

•	Proje	sorumlusu:	TÜBİTAK,	SSM	ve	MSB

Proje 2: Savunmada ortak bir AR-GE portalı ile çağrıların yayınlanması (grants.gov benzeri)

•	2013’te	kurulması

Proje 3: İhracatı	engelleyen	alt	sistem	veya	teknolojilerin	“ticari	yapılabilirliğine	bakılmaksızın”	
projelendirilmesi. Savunma stratejisi ve teknoloji yol haritaları ile uyumlu olarak AR-GE pro-
jelerinin desteklenmesi

•	Savunma	stratejilerin	çıkarılması	ve	önceliklerin	tespiti

•	Savunma	alt	alanları	için	teknoloji	yol	haritalarının	çıkarılması

•	Teknoloji	taksonomi	projesi

Proje 4: Teknoloji platformu oluşturulması. Kritik teknolojilerin, teknoloji yönetiminin AR-GE 
yürütücüleri	(araştırma	enstitüleri,	firmalar,	üniversiteler)	arasında	tartışıldığı	ve	paylaşıldığı	
bir yapıya geçiş

Proje 5: AR-GE ve inovasyon kültürünün somutlaştırılması ve içselleştirilmesi.

•	AR-GE	projelerinin	bir	üretim	projesi	gibi	yorumlanmayıp,	AR-GE’de	“başarılı/başarısız”	
proje tanımı, ceza, vb. konusunda mevzuatın gözden geçirilmesi

•	İnovatif	ürünlerin	geliştirilmesine	teşviklerde	pozitif	ayrımcılık

•	Akademik	personelin	AR-GE	teşviklerinden	doğrudan	faydalanması	(döner	sermaye	
dışında)

Ortaklıklar

•	TR	(mümkün	olduğunca)	takım	git.

•	Defence	HUB

•	Kazandıran	ortaklık

•	Yerel	ortak

•	Yabancı	ortak

•	Konsorsiyum

YOL HARİTASI
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4. Kapanış Konuşmaları
Latif Aral ALİŞ

Sayın	Bakanım,	Sayın	Valim,	Sayın	Müsteşarım,	Saygıdeğer	katılımcılar	ve	Sayın	basın	men-
supları,	2023	hedeflerini	koyduk,	savunma	sanayi	ve	güvenlik	alanlarında	ihracatı	artırmak	
için	yan	yana	geldik.	25	milyar	dolarlık	da	bir	hedef	koyduk.	Biraz	zorlandık	ama	Müsteşa-
rımız destek oldu. Geçen seneki ihracat artış oranımızla bu sene arasında fark var. İhracat 
oranında	%50’yi	yakalamış	durumdayız.	Ülkenin	2023	için	belirlediği	500	milyar	dolardan	25	
milyar	dolarlık	kısmını	hedefleyerek	mütevazı	bir	hedef	koymuş	oluyoruz.	

Birçok konuyu konuştuk, ilkler ve ilkeler toplantısı yaptık. Savunma sektörü nereye koşuyor 
dedik, zirveye koşuyor dedik. Bu iki günde çok ciddi bir mesafe aldık, bu tür toplantılara de-
vam edeceğiz. Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenlere, Ekonomi Bakanlığımıza, 
Milli Savunma Bakanlığımıza ve Savunma Sanayii Müsteşarlığımıza teşekkür ediyorum. 

KAPANIŞ KONUŞMALARI
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Dr. İsmet YILMAZ, Milli Savunma Bakanı

Sayın	Valim,	Sayın	Başkan,	hepinizi	 selamlıyorum.	Hepimizin	ortak	çabası	 iyi	bir	 savunma	
sanayi’ne sahip olmak ve ihracatı artırmak. Savunma sanayinde önemli adımlar attık. Bu sek-
tör dünyanın en zor sektörüdür. Yüksek teknolojiye dayanan özel üretim standartları gerek-
tirir,	yetişmiş	 insan	gücü	gerektirir.	Yıllardır	 insansız	hava	aracı	üretelim	diyoruz.	Ne	kadar	
yaparsanız yapın, rakibiniz sizden bir fazla özellik eklerse siz çağ dışı kalmış oluyorsunuz. 
Aynı pazara girdiğinizde sizin ürününüze bakmıyorlar. Durmadan ilerleyen bir sektör olduğu 
için durmadan çalışmak durumundayız. Yüksek ölçüde yatırım gerektirir, tek alıcı ve satıcıya 
dayalı	yatırım	yapılmaz.	Türkiye	kendi	iç	pazarında	imkânları	olan,	ürettikleri	ile	bu	ülkelerle	
rekabet edebilecek duruma gelmesi gereken bir ülkedir. 

Bunun makul olması için de ihracatın yapılması gerekiyor. İhracat kaçınılmaz bir hedef ol-
malı. Yerinde, zamanında, uygun bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Oğuz Babüroğlu’na 
da teşekkür ediyorum. Ortak aklı bulmak gerekiyor. Aramak gerekiyor. Ortak akıl bir araya 
gelen	insanların	belirledikleri	hususu	kabul	etmektir.	Son	8	yılda	savunma	ihracatımız	4	kat-
tan	fazla	artmıştır.	Sektörümüz	başarılı.	2023’te	500	milyar	dolar	ihracat	hedefinin	25	milyar	
doları	yani	%5’i	hedef	olarak	konmuş.	Ulaşacağımızı	temenni	ediyorum.	İnşallah	elbirliği	ile	
bu	hedeflere	ulaşacağız.	

Mısır	Savunma	Bakanı	bize	“Ürünlerinizi	kredilendirebilir	misiniz?”	diye	sormuştu.	Demek	ki	
bunun yapılması gerekiyor. Her türlü mevzuat var. Milli Savunma Bakanlığı muhatap. Hem 
bizim irtibat ofislerimiz hem de Ekonomi Müsteşarlarımız bu bilgi akışını sağlamalı. Kamusal 
yönü olarak, kamu müşavirleri de bunun üzerine çalışmalı. 

Üniversite ve teknokentlere de belli bir sorumluluk düşüyor. İlimden uzaklaşmamak gere-
kiyor. Sektörümüzün çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Herkesin üretti-
ğinden	bir	adım	önde	olmazsanız	ürettiğinizin	bir	anlamı	olmuyor.	50	şirketin	hiçbiri	işbirliği	
yapmıyor. 

Bu etkinliği düzenleyen SSİ’ye ve Oğuz Babüroğlu’na teşekkür ediyor, yolunuz açık olsun 
diyorum.

KAPANIŞ KONUŞMALARI
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