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2023 İhracat Hedefimiz,    
25 Milyar Dolar!
Biz, Türk savunma ve havacılık sanayi olarak; hataların telafisinin 
olmadığı, ülke güvenliğinin teminatı, ekonomik büyümenin 
lokomotifi, sürdürülebilir teknolojik gelişmenin itici gücü olan 
stratejik bir sektör olarak; karada, havada, denizde ve uzayda 
Türkiye’nin geleceğini temsil ediyoruz.

Türkiye için Savunma ve Havacılık Sanayii; sürekli gelişim 
gösteren, göstermek zorunda olan, önemli bir sektör. Türk 
Savunma ve Havacılık sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de teknoloji ve inovasyon odaklı gelişmektedir. 

Dünya çapında rekabet edebilmek için sadece ithal eden değil, ihracat odaklı üretim yapan ve 
hatta yüksek teknoloji ihraç eden bir sektöre sahip olmak zorundayız. AR-GE’ye daha fazla yatırım 
yapmalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bizler bunun bilinci ve ilerlemenin azmiyle, her 
güne yeni bir artı katarak yolumuzda ilerliyoruz. Gerek ilgili Bakanlıklarımız gerekse hükümetimiz 
sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamakta. Bu kapsamda, AR-GE’ye verilen desteğin sektör 
için öneminin farkında olunması bizleri yüreklendiriyor.

İhracatımızda ürün çeşitliliğini yakalamış olmamız sektörün büyüme ivmesinin bir göstergesi 
olarak Türk Savunma Sanayii’ni daha da nitelikli bir konuma getiriyor. Savunma ve havacılık 
sektörü olarak, 2012 yılında, “ihracatını oransal olarak en fazla arttıran” sektör olduk. 2008’de 
600 milyon dolar düzeyinde seyreden ihracatımızı, 2013 yılı sonunda yaklaşık 1,4 milyar dolara 
çıkarmayı başardık. 
 
2023’te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz; sektör olarak, dünyanın önemli global 
tedarikçilerinden biri olmak ve sektör ihracatını da 25 milyar dolara çıkarmak. Tabii ki kolay değil. 
Ancak sıkı işbirliği ve sağlam koordinasyon ile bu hedefe ulaşmamız mümkün. 

Bu anlamda 2012’de arama konferansıyla başlattığımız ve her yıl düzenleyeceğimiz vizyon 
toplantılarımız büyük önem taşıyor. Bu defa 19-20 Kasım 2013 tarihlerinde Bolu’da, vizyon 
toplantımızı başarıyla gerçekleştirdik. Başta Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz olmak 
üzere, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Sever ve Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın Murad 
Bayar’ın bizzat katılımlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ve sektörle ilgili kurum/kuruluşlardan yetkililerin yanı sıra sektördeki firma 
temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirilen toplantıda iki gün boyunca, sektör ihracatının geleceğini 
birlikte tasarlamak, vizyonunu oluşturmak, stratejiler üretmek ve bunlar için gerekli eylem planları 
oluşturmak amacı ile yoğun bir şekilde çalıştık. Hedeflerimize hep birlikte ulaşabilmemiz için 
sektör temsilcileri ile savunma ve ekonomi bürokrasisinin biraraya gelmesi, sorunları, ihtiyaçları, 
çözüm yollarını doğrudan tartışabilmesi şüphesiz çok önemli. 

Toplantıda görüşülen konular ile alınan kararların detaylarına ulaşabileceğiniz Savunma ve 
Havacılık Sanayi Vizyon Buluşması Raporuyla, sektörün gelişimine yönelik atacağımız adımları 
sizlerle paylaşıyor, toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla;

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

ÖNSÖZ
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YÖNETİCİ ÖZETİ
ÇALIŞMA AKIŞI ve RAPORUN İÇERİĞİ

Bu rapor 19-20 Kasım 2013 tarihleri arasında Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği 
(SSİ)’nin organizasyonunda gerçekleştirilen “Savunma ve Havacılık Sanayi Vizyon Buluşması” 
konulu Arama Konferansı’nın tutanağını içerir. 

Arama Konferansı, savunma ve havacılık sanayi iddia sahiplerinin (stakeholder), SSİ’nin geleceğinin 
tasarım ve uygulama sürecinde bizzat yer alması ve ortak akıl üretmesi için kullanılan, ARAMA 
Katılımlı Yönetim Danışmanlık Ekibi tarafından uygulanan katılımlı bir yöntemdir. 

Arama Konferansı beş aşamada uygulanmıştır: 

1) Savunma ve havacılık sanayinde ihracatın önündeki engellerin ortaya çıkarılması, 

2) İhracatın önündeki sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması,

3) İhracatta öncelikli ürün portföyünün belirlenmesi,

4) Ortak pazarlama ve satış stratejileri oluşturulması, 

5) Ortak pazarlama ve satış proje önerileri hazırlanması.

Geçtiğimiz yıl yine SSİ tarafından 11-12 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenen “Savunma Sanayinde 
İhracat Nereye Koşuyor? Nasıl Koşmalı?” Arama Konferansı’nda ortaya çıkarılan gelecek tasarım 
çerçevesi üzerinde mutabık kalınarak, bu hedeflere erişmenin önündeki sorunlar ve ortak çözüm 
önerileri tartışılmıştır. İlk olarak tüm katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen beyin fırtınasında, 
savunma ve havacılık sanayinin ihracat hedeflerine ulaşmasının önündeki sorunlar listelenmiştir. 
Ardından bu sorunlar katılımcıların toplantı öncesinde ilettikleri sorunlarla birlikte kümelenmiştir. 
Katılımcılar bu küme başlıklarına göre gruplara ayrılarak sorunları önceliklendirip, çözüm 
önerilerini ve bu çözüm önerilerini nasıl takip edeceklerini belirleyerek, genel oturumda ortaya 
çıkardıkları çözümleri tüm katılımcılarla paylaşmışlardır. ikinci gün ise; katılımcılar, savunma 
ve havacılık sanayini 2023 ihracat hedeflerine taşıyacak öncelikli ürün portföylerini oylama 
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ORTAKLAŞTIRILMIŞ SORUNLAR

 
Bürokrasi, Yavaşlatıcı Yükler

1. İhracat izinlerinin geç çıkması.

2. Dış satışta ve iç satışta istenen belgelerin uygulanarak ceza kesilmesi.

3. Fuar teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi ve sürecin kısaltılması.

4. Havacılıkla ilgili mevzuatın bütün olarak yapılacağının düşünülmesi, parçalara 
odaklanılmaması.

5. Fuarlara katılan firmaların standlarının görsel tasarımlarında resmi isimlerini kullanma 
zorunluluğu ve firmalar bunu kullanamadıklarında, görünürlük kuralları sebebiyle fuara 
katılım için talep ettikleri desteklerin reddedilmesi.

6. Vize sorunları.

7. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB), bazı sektörler hariç (gemi, savunma) 1 yıl ile sınırlı 
olması ve bunun uzun süreli projeleri engellemesi.

8. DİİB’nin farklı Bakanlıklar tarafından verilmesi.

9. Dahilde İşleme Rejiminin dışarıdan ham malzeme alınacağı kurgusuna göre yapılması, 
sistemin tasarımı kapsamaması, taşeronluk üzerine kurgulanması.

10. Bürokrasiyle savunma sanayi firmaları arasındaki diyaloğun arttırılma ihtiyacı.

11. İhracat izinlerinde kritik teknoloji transferi yapılamaması, kritik teknoloji tanımının net 
olmaması.

12. Yasal düzenlemelerin yetersiz olması.

13. İhracat kaydıyla mal teslimi veya fatura verilmesi, KDV uygulamalarında uzun bürokrasinin 
olması.

14. Ata Karnesi sorunları, malın pasaportunda 2 kere uzatma yapılabilmesi, özellikle Ar-Ge 
ürünlerinde bu durumun sorun yaratması. (Geçici ürün gönderiminde)

15. İhracat izin belgelerinde sürecin yavaş olması.

16. Hava aracı motorlarında parçaların ithal edilmesi.

17. Bürokrasinin ihracat sürecini yavaşlatması.

18. Gümrüklerdeki ağır işleyiş dolayısıyla aynı gün içerisinde işlem yapılamaması.

19. Sınır kapılarında gereksiz bürokrasiden dolayı araçların beklemesi ve nakliye bedelinin 
artması.

20. Kırmızı hatta düşen ürünlerin çıkışının uzun sürmesi ve mesaiye denk gelmesi.

21. Patlayıcı maddelerin ihracat izinlerinde, çıkış gümrüğünün yazılması zorunluluğunun, 
nakliyecilerin nereden çıkış yapacağını son ana kadar bildirememesinden dolayı karışıklığa 
sebep olması. (Örneğin: Limanların müsaitlik durumuna göre armatörler yüklemeye son iki 
gün kala liman değiştirebiliyor.)

yöntemiyle belirlemişler, bu ürünlerde rekabet edebilmek için nasıl bir ortak satış ve pazarlama 
işbirliği modeli geliştirebilecekleri üzerinde çalışmışlardır. Grup çalışmaları genel oturumda 
sunularak, tüm katılımcılar tarafından değerlendirilip, yorumlanmıştır.

Rapor, Yönetici Özeti ve Çalıştay Notları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Yönetici 
Özeti, Arama Konferansı’nda grup çalışmalarından sonra ortak akılla üretilmiş ve sonra 
bütünleştirilmiş savunma ve havacılık sanayinde ihracatın önündeki engelleri içeren ortaklaştırılmış 
sorunları, ortaklaştırılmış çözüm önerilerini, ihracatta öncelikli ürün portföyünü, ortak pazarlama 
ve satış stratejileri ile birlikte toplantı sonunda ortaya çıkan projeleri içermektedir. Çalıştay 
notları ise, Arama Konferansı’nın akışıyla tutarlı olarak yapılan tüm çalışmaları, tartışmaları ve 
değerlendirmeleri belgelemektedir. 

Söz konusu Konferans, Arama Araştırma Organizasyon Danışmanlığı ve Tic. Ltd. Şti’nden 
A R A M A (www.aramasearch.com) Prof. Oğuz BABÜROĞLU’nun moderatörlüğünde 
gerçekleştirilmiştir.
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38. Körfez ülkelerinde siyasal ve konjonktürel dalgalanmalar olması.

39. Devletin sektöre yönelik tanıtım ve pazarlama stratejisinin arttırılma ihtiyacı.

Maliyetler

40. Yüklenicilerin geliştirme projelerinde yüksek royalty bedeli konması.

41. Ülkelere özel kredi mekanizmasının sistematik olmaması.

42. Özellikle patlayıcıların nakliyesi konusunda yaşanan taşıma sorunları, çok yüksek fiyat 
istenmesi. 

43. Deniz platformu ihracatında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 
şirketlerinde fiyatların çok yüksek olması.

44. Deniz sistemlerinde tersanenin ana yüklenici olmasının sorun yaratması, savaş platformunda 
maliyet ağırlıklı olarak sistemde olup, bu konunun teknik olarak ele alınma ihtiyacının 
bulunması.

45. Kısa vadeli reeskont kredisi olmasına rağmen orta ve uzun vadeli olmaması.

46. Reeskont döviz kredilerinin TL olarak verilmesi.

47. Akredite edilmiş test kuruluşlarının bulunmaması.

48. Milli sertifikasyon merkezlerinin eksikliği.

49. Lisansların yurtdışına bağlı olması.

50. Savunma sanayi harcamaları azalmaya başladı. (Özellikle gelişen pazarlarda Batılı üreticiler 
ve Türk üreticiler arasında daha fazla rekabet olacak.) Sanayicilerin ve bürokrasinin bu 
rekabete hazır olmaması.

51. İthalat ve ihracat hizmet tarifelerinin yüksek olması.

52. KOBİ’lerin finansmana erişim sorunları ya da çok yüksek maliyetli erişim olması.

53. Ürünlerin yanıcı sınıfta olması sebebiyle özellikle deniz yolu ile taşıyıcı firma bulunamaması, 
taşıma yapmayı kabul eden firmaların da çok yüksek bedellerde, alıcı tarafından kabul 
edilemeyecek tekliflerde bulunmaları. Savunma ürün ve hizmetlerinin diğer sektörlerde 
kullanım oranının düşük olması.

54. Geliştirme maliyetlerinin firmalar için çok yüksek olması, bu konuda finansman mekanizması 
yetersizliği.

55. İhracat işlemlerinde havayolu ile yapılan alan ve ardiye masrafları.

56. Tam anlamıyla askeri ürünlere yönelik bir ihracat kredi mekanizmasının eksikliği. (Eximbank 
vasıtası ile kullandırılan destek kredilerinin tam anlamıyla askeri ürünlere yönelik olmadığı 
değerlendirilmektedir.)

57. Alıcı ülkelere sağlanacak ihracat kredi mekanizmasının sistematik hale gelememesi.

58. İhracatta KDV iadesi sisteminin zorluğu, riskleri ve iade zamanlarının uzaması. Üretici 
firmaların yüklenilen KDV hesabı için her bir aldığı malın hangi üretimde kullanıldığı ve ne 
zaman ihraç edildiğinin takibinin ve ispatının zorluğu ve riski nedeniyle, yüklendikleri KDV’nin 
hepsini talep etmemesi. Bu durumun firmalara ciddi bir finansal yük getirmesi.

22. 5201 sayılı Kanun kapsamında, Kontrole Tabi Liste’deki yetersiz tanımlamalar yüzünden sivil 
amaçlı tabanca şarjörü ihracatında yaşanan sıkıntılar ve bu süreçteki prosedürlerin çok uzun 
ve yorucu olması. (Avrupa Birliği’nde tabanca şarjörlerinin ithalatı ve ihracatı hiçbir şekilde 
izne tabi değilken, Türkiye’deki bu uygulamanın rekabeti olumsuz etkilemesi.)

23. İhracat konusunda askeri ürünlerin pazarlama ve ihracat izin süreçlerinde karşılaşılan 
zorluklar. (İzin sürecinin daha etkin çalışabilmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığı Teknik 
Hizmetler Dairesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) çalışma başlattığı bilinmektedir.)

24. İhracat izin belgelerinde, MSB’nin ihracatçıdan Son Kullanıcı Belgesinin (EUC) orijinalini 
istemesi.

25. Fuar vb. amaçlı olarak geçici çıkışı yapılan ürünlerin, yurda tekrar girişinde ithalat 
kapsamında işlem görmesi.

26. DİİB kapsamında getirilen mallar için birebir teminat mektubu istenmesi ve bu belgelerin 
tamamlanmasının çok uzun sürmesi.

27. MSB ile iletişimin posta ile yapılması, MSB’nin herhangi bir ek açıklamaya ihtiyaç duyması 
veya bir belgeyi yetersiz görmesi durumunda evrakların tamamlanması sürecinin 3-4 aya 
kadar uzaması.

28. Patlayıcı ithal izinlerinde, yurtdışından gelen mallara Menşe Şahadetnamesi istenmesinin 
firmaları zor durumda bırakması. (Uluslararası ticari kurallara göre diğer ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’de de malzemenin çıkışı yapılmadan Menşe Belgesi düzenlenememektedir.)

29. Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip olmayan, herhangi bir sanayi kuruluşuna ve bir odaya bağlı 
olmayan küçük ve orta ölçekli kuruluşlar tarafından atölyelerde çeşitli zırhlı personel taşıyıcı 
veya sair askeri araçların parçalarının imal edilmesi ve bunların yedek parçaymış gibi hiçbir 
izin alınmadan ihraç edilmesi. (Aynı üreticiler iç ihalelere girdiklerinde de ithal ettikleri mallar 
askeri malzeme olmasına rağmen nasıl ve hangi izinle aldıkları/alacakları veya ithal ettikleri/
edeceklerinin sorulmaması haksız rekabet yaratmaktadır.)

30. İşlem çeşitliliği, kullanılan malzeme çeşidi, değişen tasarım nedeniyle teşvik belgesi 
kullanımında sorunlar yaşanması.

31. DİİB kapsamında yapılmış olan ithalatlarda, taahhüt hesabının kapatılması aşamasında 
özellikle ekspertiz raporu istenmesi. 

32. DİİB kapsamındaki malzemelerin, gümrüğe terk işlemlerinin yapılamaması ve bunun ek 
maliyet yaratması.

Politik Destek

33. 56 ülkeyle yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşmalarının sayısının artırılması için çalışmaların 
başlatılma ve yapılmış olan anlaşmaların takip edilme ihtiyacı. 

34. Savunma işbirliği anlaşmalarının kapsamı hakkında firmalarla bilgi paylaşımının arttırılma 
ihtiyacı. 

35. Devletten devlete satışlarda savunma sanayinde mal mukabili satış uygulaması bulunmaması.

36. Kritik sivil alımlarda offset uygulanmaması.

37. Devletlerarası satışa yönelik hukuki düzenlemenin yetersiz olması.
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ORTAKLAŞTIRILMIŞ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Bu bölümde “Ortaklaştırılmış Sorunlar”da oluşan kümeler altındaki sorunlar, grup çalışmalarında 

önceliklendirilmiş, her bir grupta en öncelikli 3, en fazla 5 sorun belirlenerek, çözüm önerileri ve 

bu sorunların kiminle çözülebileceği belirlenmiştir. Ortaklaştırılmış sorunlar bölümünde “bürokrasi, 

yavaşlatıcı yükler” kümesi altında belirtilen sorunların diğerlerine göre daha fazla sayıda olması 

sebebiyle bu kümeyi 2 grup çalışmıştır.

GRUP 1-A (Bürokrasi, yavaşlatıcı yükler)

2521 sayılı “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 

Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun”da belirtilen ürünlerin ve 5729 sayılı “Ses ve Gaz Fişeği 

Atabilen Silahlar Hakkında Kanun” kapsamındaki ürünlerin satışı ve ihracatı ile ilgili mevzuatın yerel 

emniyet birimleri tarafından yanlış veya farklı yorumlanmasından dolayı ortaya çıkan hukuksal 

problemler.

Öncelikli sorun 1

 İhracat izin prosedürü çok yavaş işliyor

Çözüm önerisi

 İhracat ile ilgili kanunların ve tüzüğün günümüz şartlarına uygun hale gelmesi için gerekli 

çalışmalar yapılmalı

Öncelikli sorun 2

 Fuar teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi ve sürecin kısaltılması

Çözüm önerisi

Fuarlara katılan ihracatçı firmaların devlet teşviklerinden faydalanabilmesi için mevzuatın daha 

basit hale getirilmesi gerekli.

Öncelikli sorun 3

 Bürokrasiyle savunma sanayi firmaları arasındaki diyaloğun arttırılma ihtiyacı

Çözüm önerileri

 Savunma Sanayi ile bürokrasi arasındaki problemlerin en aza indirilmesi ve işlemlerin daha 

çabuk çözülmesi için kamuda görevli ilgili kişilerin en az 6 ayda bir savunma sanayi içindeki 

sektör firmalarını ziyaret ederek üretimi, ürünü ve çalışmaları görmesi gerekli. Bu ziyaretler 

sektörün kamu tarafından daha fazla tanınmasına ve ilgili mevzuatın bürokratlar tarafından 

daha kolay yorumlanmasına fayda sağlar.

 SSİ üyeleri ile ilgili kamu kurumlarının arasındaki iletişimi sağlamak ve hızlandırmak, 

sorunları daha çabuk çözmek ve işlemleri kolaylaştırmak için ortamında ortak bir platform 

oluşturulmalı.

59. Vergi dairelerinin gerekli kontrolleri yaparken mevcut KDV iade hesaplama sistemine göre 
her bir alış faturasının hangi satışta olduğunu ya da olabileceğini teyit etmek istemelerinin, 
iadelerin süresini uzatması, firmalara ek finansal yük oluşturması. 

60. Üretimi yapılacak olan tasarım projelerinde de teşvik belgesinin kullanılamaması maliyeti 
arttırıcı önemli bir unsurdur. 

Özgün Ürün, İnovasyon

61.  Geliştirme aşamasında tanımlanan ürün projelerinin ihracata yönelik olmaması.

62. Özgün ürün ve özgün teknolojinin yetersiz olması.

63. Teknoloji transfer ofislerinin gelişme ihtiyacı bulunması.

64. Nitelikli personel yetersizliği.

65. Savunma sanayi üniversite işbirliği yeterli düzeyde olmaması.

66. Özgün alt sistem üretiminin olmaması.

67. Ürün geliştirme projelerinin iç pazar endeksli olması.

68. Ürün çıkarma üretim süreçlerinin uzun olması.

69. Savunma sanayi sektöründe özellikle uçak ve uçak aksamı imalatında parça sayısının fazlalığı. 

70. Platform ve türev ürünlerin eksik oluşu.

71. Güvenlik ürünlerine artan talep karşısında Türkiye’de bu konuda yeterince ürün olmaması.

72. Devletin yaptırdığı tüm imalat projelerinde ihracat boyutunun yeterli araştırılmıyor olması.

73. Avrupa Birliği (AB) yenilikçilik endeksinde sondan 2. sırada yer alıyor olmamız.

74. İhracata yönelik inovatif ürünlere üniversite desteği olmaması, teşviklerin yetersizliği.

Yeni İş Modelleri

75. Silahlı kuvvetlerin kullanmadığı ürünlerin ihraç edilemiyor olması.

76. Yurtdışı pazarlarda işbirliği yapılamaması.

77. KOBİ’lerin zayıf finansal yapısı sebebiyle sürdürülebilir olamaması, nitelikli elemana sahip 
olamaması ve bunun sonucunda uzun vadeli işler alamamaları.

78. Özellikle teknoloji geliştirme kabiliyeti olan KOBİ’lerden faydalanılamaması, büyük firmalarla 
kopukluk olması.

79. KOBİ’lerin ihracattaki etkisinin zayıf olması, ana yüklenicilerin KOBİ’lerle rekabet öncesi 
stratejik işbirliği olmaması, iş geliştirme aşamasında KOBİ’lerin olmaması.

80. Firmalarda pazarlama iletişimi kadrolarının olmaması

81. Sorunların tekrar etmesi, çözülemiyor olması, çözüm konusunda iyi örneklerin bulunmaması.

82. Ana sorunların göz ardı edilip bürokrasiye yüklenilmesi.
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 MSB listesindeki ürünler için “ithalat-ihracat-üretim” alımı, satımı, ihale katılımı 
için tesis güvenlik belgesi aranmalı ve haksız rekabeti önlemek için denetim 
sıkılaştırılmalı.

Kiminle çözülür?

 MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Daire Başkanlığı (sivil için)

GRUP 2 (Politik destek)

Öncelikli sorun 1

 Özellikle uluslararası işbirlikleri konusunda politik desteğin geliştirilmesi ihtiyacı

Mekanizma nasıl olmalı? Aşağıdaki konularda sahiplenmeyi nasıl sağlarız?

 İşbirliği

 Siyasi irade

 Uluslararası İlişkiler

Çözüm önerisi

 Aşağıda yer alan konuların takibi için bir komite oluşturulması (Genelkurmay Başkanlığı, MSB, 
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SSM, SSİ, ilgili 
firmalar)

 İhraç/ithal izin süreci işlemleri

 Dış temsilciliklerin ihracat ile ilgili görevlendirilmesi

 Savunma Sanayi İşbirliği anlaşmalarının artırılması

 Devlet üst protokolünün sağlayacağı destek

 Mevcut mevzuatın yukarıdaki çözümü gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi (5201+5202)

Kiminle çözülür?

 SSM koordinasyonunda, SSİ kanalıyla

 
Öncelikli sorun 2

 Devletten devlete satışlarda kredi imkânı bulunmaması ve hukuki düzenlemelerin yetersiz 
olması 

Çözüm önerisi 1

 Yeni ürünlerin satışına yönelik yasa taslağının yasalaştırılması

Kiminle çözülür?

 SSM

 SSİ

Çözüm önerisi 2

 Kredi mekanizmasının oluşturulması (Hazine Müsteşarlığı, SSDF, Eximbank) 

Kiminle çözülür?

 SSM koordinasyonunuda (Başbakan Yardımcılığı ile MSB, Maliye Bakanlığı gibi Bakanlıklar)

Öncelikli sorun 4

 Gümrüklerdeki bürokrasiden dolayı zaman kaybediliyor ve ihracat işlemleri gecikiyor.

Çözüm önerisi

 Gümrüklerdeki problemleri çözmek ve yavaş işleyen sürecin hızlandırılmasını sağlamak için 
İstanbul ve Ankara gibi iki şehirde Silah İhtisas Gümrüğü kurulmalıdır.

Kiminle çözülür?

 MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 SSİ

GRUP 1-B (Bürokrasi, yavaşlatıcı yükler)
Öncelikli sorun 1

 İhracat izinlerinin başvuru ve izin alma süreçlerindeki bürokratik sıkıntıların çözülmesi

Çözüm önerisi

 İzin başvurularının elektronik ortamda sağlanması

Öncelikli sorun 2

 İhraç ürünlerinde komple ürün mantığından çıkılıp, parça ürün ihraç mantığına odaklanılması

Çözüm önerisi 

 Denetime tabi ürünlerin net olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveline (GTİP) göre 
belirlenmesi

Öncelikli sorun 3

 Mevzuat düzenlemelerinin sektörün isteklerine uygun olarak yapılmaması ve uygulanmaması. 
Örneğin;

 Kritik teknoloji tanımının net olmaması

 Kontrole tabi eşya listesindeki tanımların yetersiz olması

 Son kullanıcı belgesinin orjinalinin istenmesi

 İthal izni aşamasında menşe belgesinin istenmesi

 Tesis güvenlik belgesi sahibi olmayan firmaların askeri ürün alım satım işi yapması ve 
buna ilişkin denetimin iyi yapılmaması

Çözüm önerileri

 Mevzuat düzenlemelerinin sektörün ihtiyaçlarına uygun hale gelmesi için;

 İlgili mevzuatlardaki tanımların net açıklanması

 Son kullanıcı belgesinin orijinal yerine kullanılabilecek tasdikli örneklerinde 
kullanılabilmesi

 Menşe izninin ithal izni aşaması yerine ithalat gerçekleşeceğinde istenmeli, izin 
aşamasında ise proforma ve beyan yeterli kabul edilmelidir.
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Çözüm önerisi

 BDDK’nın “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”, “Madde 9_Teminatlar” 
başlığına, üst yükleniciden alınan siparişten doğacak alacağın temlikinin eklenmesi.

Kiminle çözülür?

 BDDK/SSİ aracılığıyla 

GRUP 4 (Özgün ürün ve tasarım)

Öncelikli sorun 1

 Ürün sahibi olma konusundaki eksiklikler

 Sıfırdan tasarlanan özgün ürünlerin yetersiz olması 

 Lisanslı olup bütün satış hakları elimizde olan ürünler olmaması

 Uluslararası geliştirme projelerinde yer alamamamız

Öncelikli sorun 2

 İhracata yönelik inovatif ürünlere yönelik teşviklerin yeterli düzeyde olmaması 

Öncelikli sorun 3

 Nitelikli personel azlığı

 Teknik personel (tasarım ve üretim alanında)

 Satışı ve ihracatı gerçekleştirecek personel

Çözüm Önerileri

 TSK’nın ihtiyaçlarının yurtiçi özgün tasarımlarla karşılanmaya devam edilmesi.

 Firmaların ihracat şansı olan ürünlerinin tespit edilip sonrasında üretilmesi.

 Devletin yukarıdaki iki çözüm önerisini finanse etmesi.

 Şirketlerin Ar-Ge yapılarını güçlendirmek üzere yatırım yapması.

 Ürünleri destekleyecek kritik alt teknolojilerin belirlenmesi ve bunların geliştirilmesi için 
kamu, üniversite ve sanayinin ortak hareket etmesi. (Ana ürün için gereken kritik alt 
teknolojiler)

 Üniversitelerin ürün ve teknoloji geliştirmede sanayideki ihtiyaçlara akademik çözümlerin 
yanında nitelikli personel yetiştirme amaçlı eğitim programlarının nasıl olacağını belirlemesi.

Kiminle çözülür? 

 Kuvvet Komutanlıkları

 YÖK Başkanlığı

 SSM

 SSİ 

 Şirket Genel Müdürleri, Yönetim Kurulları

Öncelikli sorun 3

 Sivil alımlarda offset uygulanmaması ve offset uygulamalarının da genel olarak çok fazla 
bilinmemesi 

Çözüm

 Yasal düzenleme tamamlanma aşamasında olup, yasalaşmayı takiben uygulamayla ilgili 
ikincil düzenlemelerin yapılması

Kiminle çözülür?

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

GRUP 3 (Maliyet-Finansman)

Öncelikli sorun 1

 İhracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak orta ve uzun vadeli reeskont kredisi 
bulunmaması

Çözüm önerisi

 Merkez Bankası Kanunu’nun orta ve uzun vadede reeskont kredisi verecek şekilde 
düzenlenmesi

Kiminle çözülür?

 Ekonomi Bakanlığı/ MSB aracılığıyla

Öncelikli sorun 2

Devletten devlete satışlarda (askeri ürünlere yönelik) alıcı kredisi bulunmaması 

Çözüm önerileri

 Oluşturulacak (devletten devlete) yeni mekanizma ile askeri ürün ihracatının desteklenmesi

 Askeri amaçlı ürünlerin ihracatı için ihtiyaç duyulan alıcı kredisinin devletten devlete satış/
finansman imkânı veren düzenleme kapsamında değerlendirilmesi 

Kiminle çözülür?

 MSB/SSM aracılığıyla

Öncelikli sorun 3

 İhracata yönelik Ar-Ge projeleri için uzun vadeli kredi ve destek bulunmaması

Çözüm önerisi

 TEYDEB destek oranlarının %100’e kadar çıkartılması mümkün olmadığı durumlarda 
Eximbank tarafından bu desteği tamamlayıcı yeni bir program oluşturulması

Kiminle çözülür?

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 TÜBİTAK

 Eximbank 

Öncelikli sorun 4

 Yan sanayi ve KOBİ’lerin üst yükleniciden aldığı siparişten doğacak alacağının temliki yoluyla 
finansmana erişim imkânı bulunmaması



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

16 17

İHRACATTA ÖNCELİKLİ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Bu bölüm, öncelikle geçtiğimiz yıl arama konferansında oluşturulan vizyon ve ihracat hedefleri 
üzerinden geçilerek bu hedeflerde devam kararı alınması, ardından savunma ve havacılık ihracat 
sanayini 2023 ihracat hedeflerine ulaştıracak öncelikli ürün portföyünün belirlenmesi ve her bir 
katılımcı tarafından kağıtlara yazılarak önerilen 3 öncelikli ürünün ortaklaştırılmasıyla oluşmuştur. 

İhracatta Portföy Önceliği ve Ağırlığı

SAVUNMA

(33 oy) İHA ve İnsansız Araçlar (İHA/ANKA 27, insansız araçlar (robot/deniz) 3, silahlı insansız 
hava araçları 2 uzaktan kumandalı silah sistemleri (kuleler) 1)

(33 oy) Güdümlü Silahlar ve Savunma Sistemleri (Hava savunma sistemleri 9, füze 7, güdümlü silahlar 
5, savunma sistemleri 1, seyir füzeleri 1, güdümlü akıllı mühimmat -sistem 3, topçu sistemleri 2,güdümlü 
taktik saha mühimmatları 1,tanksavar 1, nüfuz edici bomba 1, hava solumalı sevk sistemleri 1, obüs 1)

(28 oy) Milgem ve Deniz Platformları (MİLGEM 13, deniz platformları 5, deniz savunma sistemleri 
dahil güdümlü roket ve füze sistemleri 4,yeni tip karakol botu 1, korvet 2, Gemiler 1,deniz araçları 1, 
süratli tank çıkarma gemisi 1)

(26 oy) Elektronik Sistemler ve Yazılım Ürünleri (Elektronik harp sistemleri 6, siber güvenlik 
ürünleri 6, simülatörler 4, yazılım ürünleri (komut, kontrol, bilgi sistem yönetimi) 3, gece görüşü 2, 
aviyonik 1, sivil savunma ürünleri 1, akıllı kart ve sensörlü sistemler 2)

(20 oy) Atak ve Helikopter (Atak helikopteri 11, helikopter 7, Genel maksat helikopteri 1, silahlı 
helikopter paket sistemleri 1)

(18 oy) Zırhlı ve Tekerlekli Platformlar (Paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar 4, Altay tankı 2, hafif zırhlı 
savunma taarruz araçları 4, kara sistemleri 1, yüzücü hücum köprüsü 1, zırhlı lojistik komple köprü 1, 
kara platformları 5)

(12 oy) HÜRKUŞ ve Uçak (HÜRKUŞ eğitim uçağı 6, iniş takımı 1, eğitim uçağı 2, kargo uçağı 1, uçak 2)

(7 oy) Mühimmat (Hafif mühimmat (tabanca fişeği ve yivli tüfek mühimmatları) 4, ağır mühimmat 
2, milli piyade tüfeği 1)

(3 oy) Uzay Platformları (Uzay platformu 1, uydu fırlatma sistemleri 2)

(1 oy) Bakım Onarım Hizmetleri

HAVACILIK

(11 oy) Bölgesel Yolcu Uçağı (Bölgesel yolcu uçağı 6, küçük yolcu uçağı 3, yolcu uçağı 2)

(5 oy) Alt Sistem ve Parça Üretimi (Sivil uçaklarda Boeing/Airbus uçak gövdesi ve iniş takımları 4, 
talaşlı imalat parçaları 1)

(3 oy) Havacılık Yer Araçları (Uçak ve teçhizat çeken 1, uçak yükleyiciler 1, havaalanı yer hizmet 
araçları 1)

(1 oy) Simülatörler 

GÜVENLİK 

(1 oy) Balistika (EGM- Kurşun Tanıma)

GRUP 5 (İş modelleri)

Öncelikli sorun 1

 Uluslararası iş yapma kültürünün yeterince yaygın olmaması ve bu konuda SSM çatısı altında 

teknik, hukuksal, garantörlük vb. konularda destek sağlayabilecek ve yönlendirebilecek bir 

idari yapının bulunmaması.

Çözüm önerisi

 Devletin tüm dış alımlarda offset uygulamalarını takip edecek bir otoritenin kurulması. 

Örnek; Savunma, ulaştırma ve enerji projelerinde offset uygulamalarının koordinasyonunu 

sağlayacak bir kurum.

Kiminle çözülür? 

 Ekonomi Bakanlığı

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı

 İçişleri Bakanlığı 

 SSM

Öncelikli sorun 2

Ana yükleniciyi KOBİ/kuruluşlar ile işbirliğine sokacak teşvik mekanizmalarının ve kuruluşların 

bulunmaması.

Çözüm önerisi

 Teknoloji geliştirme yetisi olan firmaların envanterinin çıkarılması ve kalifiye edilmesi, teşvik 

edilmesi, sertifikasyon.

Kiminle çözülür?

 SSM, SSİ, TÜBİTAK/Hakemlik

Öncelikli sorun 3

 Ürün geliştirme konusunda bir tebliğ var ancak firmaların bu faaliyetlerini destekleyebilecek 

bir ön finansman mekanizması bulunmuyor.

Çözüm önerisi

 KOBİ’lerin imzaladıkları sözleşmeleri temlik ederek düşük faizli kredi almasının sağlanması.

Kiminle çözülür?

 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü.

 Eximbank ve ana yüklenicilerin çalıştıkları bankalar ile.
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 Müşteriye özel çözüm üretmek (Yurtiçi takım oluşturarak)

 Müşteriye ulaşmak+ dokunmak+konuşturmak+çözümü kafasında canlandırmak+süreç

2. GRUP (Platform)

Türk savunma satış modeli “stratejik pazarlama yaklaşımı”

 Ana platform için TSFM (TSK işin içinde)

 ToT – Ortak üretime açık – Tailoring/customization (müşteri isteklerine özel çözümleri birlikte 
geliştirme istekliliği)

 Alt sistem bazında yerli sanayi teşvik ve yönetimi

 Kredi desteği

 Proje ortaklığı (Geliştirici-üretim)

 Alt sistem bakım – onarım, modernizasyon (orta/uzun vade)

 İhracat türev çözümler

 Envanterden satış

3. GRUP (Hafif Silahlar ve Mühimmat)

 Tabancalar: Altı üretici var. Bu üreticilerin bazıları dünya pazarında hakim emsal ürünlerin 
kalitesinden tabancı üretip ihraç ediyor. 

 Av Tüfekleri: Yivli ve Yivsiz Av Tüfekleri üreticilerinde tüfekler kaliteli ancak markalaşarak 
katma değerimizi artırmamız gerekiyor. Örneğin, bazı firmalar hemen hemen her yıl ürün 
geliştiriyor. Dünya pazarında trend yaratarak marka değerini yüksek tutuyor. Kendi Ar-Ge’si 
çalışıyor. Yurtiçi-yurtdışı reklamlar yapılabilir.

 Mühimmatlar (Yivli ve Yivsiz Mühimmatlar): Av tüfeği fişeğinde çok iyi konumdayız. Özel 
sektör üretip, satıyor. Dünya standartlarına uygun mermi ürettiğimiz sürece dışa bağımlılıktan 
kurtulacağız. 

 Sportif Havalı Tüfekler ve Tabancalar

 Askeri amaçlı muharebe silahlarında ürettiğimiz her silah veya en az 2-3 tanesi dünya 
çapında kalitesini kabul ettirmeli. Bunun için de TSK’nın ya da herhangi bir yabancı ordunun 
kullanıyor olması lazım.

 Less Lethal Silahlar (Öldürücü olmayan silahlar): Bu silahların mevzuatı henüz belli değil. 
Dünyada bu silahlara talep olduğu için mevzuatın netleşmesi hızlandırılmalı. Bu silahlar sahip 
olduğu elektronik sistem ile mesafe ayarı yapıyor, öldürmüyor, yaralıyor. 

Markalaşmak 

 Tabanca alanında markalaşmak için dünya pazarlarındaki ihtiyaçlara göre oluşan ve değişen 
trendleri izlemek lazım, ve bütün kamu kuruluşlarının, EGM ve TSK dâhil, yerli tabanca 
kullanması gerekir; hem milli açıdan, hem de sektöre katkıda bulunulması açısından.

 Çok iddialı ve kalitesini kabul ettirdiğimiz gitgide alıcısı artan tabancaların dünya 
pazarlarında tanıtımını yapmamız gerekiyor. 

ORTAK PAZARLAMA VE SATIŞ STRATEJİLERİ

Bu bölümde, bir önceki oturumda katılımcıların oylarıyla oluşan ihracatta öncelikli ürün 

gruplarından aşağıdaki şekilde ortaklaştırılmış 5 grup, öncelikli gruplar olarak bütünleştirilmiştir.

1. İHA+Güdümlü

2. Platform

 Deniz: MİLGEM

 Hava: ATAK+HÜRKUŞ

 Kara: Zırhlı

 Elektronik +Yazılım

3. Hafif Silahlar ve Mühimmat

4. “Çılgın” - Özgün Ürün 

5. Sivil Havacılık ve Alt Sistemler

Yukarıda belirtilen her bir ürün grubu için, grup çalışmalarında ortaya çıkarılan ortak pazarlama ve 

satış modelleri aşağıda yer almaktadır.

1. GRUP (İHA+Güdümlü)

 Kim?

 Yurtdışı siyasi irade

 Yurtdışı müşteri/kullanıcı

 Yurtdışı sanayi (katılımı)

 Yurtiçi siyasi irade

 Yurtiçi müşteri (TSK)

 Yurtiçi Sanayiler

Yurtiçi oyuncular

 Devlet

 Sanayi

 (TSK, Devlet dışı gibi algılanabilir?) Ne yapılacak?

 Devlet+Sanayi+Kullanıcı

 TAKIM oluşturmak

Nasıl?

 Hazır satım

 Yurtdışı sanayi katılımı

 Yurtdışı platformlara uyarlama

 Yurtiçi platform ile gidilmesi
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Pazarlama için yeni bir işletme şirketi

 Alt Sistem Parça Üretimi

Önbilgi: Şu an toplam sipariş

AIRBUS A330-20 adet-3,5 milyar $

AIRBUS A320-117 adet-13,5 milyar $

B777-20 adet-4,7 milyar $

B737-95 adet-9,6 milyar $

TOTAL: 252-31,2 milyar $

Offset Yasası (Torba içinde)

 Tüm Sivil Kamu alımları için (belli bir tutar üstü) (sivil şirket dâhil) (ekstra maliyet 
yok)

 Alıcı kuruma havayoluna kadar yarar sağlamak

 Yaklaşma radarı (PAR)

MRO (2010 yılı değeri dünyada 42 Milyar $)

 TURKISHTEC öncülüğünde sertifikasyon işlemlerinin tamamlanması

 Av alanında markalaşmak için: Av Tüfeği-katma değeri yüksek tüfekler, Launcher Tüfekler 
- emniyet güçlerinin kullanacağı pompalı AWZO tüfekler. Farklı alanlarda kullanılacak yeni 
inovasyon ürünü tüfekler: kaliteli tüfekler.

 Askeri amaçlı üretim izni sadece ihraç kaydıyla alındı. TSK ve Emniyet için de satış 
yapabilmeliyiz. İçeriye satış yapmamız ihracat için önemli bir referans.

 CIP bünyesi içerisinde silah test merkezi lazım. SSI: Test merkezi uygulaması lazım.

4. GRUP (“Çılgın”- Özgün Ürün)

 Hipersonik Akıllı Mühimmat (başlatıldı)

 Bukelamun Projesi (başlatıldı)

 Plazma Tabanlı Motor

 Optik Gözetleme Uydusu Karıştırma

 Gece Görüşlü çok fonksiyonlu, akıllı gözlük

 Kask/Başlık

Örnek olarak detaylandırılan “özgün ürün”: Hipersonik Akıllı Mühimmat

 Alt teknolojilerin belirlenmesi ihtiyacı

 Hipersonik Motor 

 Plazma motor

 Yüksek ısı/sürtünmeye dayanıklı hafif malzeme

 Otonom (güdüm) alt sistemi 

 Yüksek ivmeye dayanıklı alt sistemler (GPS, ANS, vb.) 

 Düşük hacimli, hafif yüksek tahrip güçlü patlayıcı

 Üniversiteden başlayıp sanayiye doğru giden bir iş modeli.

5. GRUP (Sivil Havacılık ve Alt Sistemler)

 Bölgesel Uçak

 TUSAŞ-(TEI+TAI)

 HUTGM

 TURKISHTECH.

 THK

 TCI-TSI 

 KOBİ BİRLİKLERİ+KÜMELENME

 ÜNİVERSİTELER

 ASELSAN

 HAVELSAN

 OEM -Yabancı ortak (Hızlılaştırmak için) 
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ÇALIŞTAY NOTLARI 
AÇILIŞ KONUŞMALARI

Oğuz Babüroğlu
Moderatör 

Hoş geldiniz. Benim ismim Oğuz Babüroğlu. Arama Danışmanlık olarak sektöre uzun süredir 
hizmet veriyoruz. Bu ikinci ihracat toplantımız. Bu sefer ihracatın önündeki engellere ve sorunlara 
odaklanacağız. Hem de en son Arama Konferansında formülünü bulduğumuz 2023 ihracat 
hedefimiz olan 25 Milyar doları nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuşacağız. Dünyada önemli 
global tedarikçiler arasında yer alma vizyonumuz vardı. Bunun için 25 milyar dolar ihracat hedefini 
tutturmamız gerekiyor.

İlk gün engeller ve sorunları, ikinci gün ise geleceğe bakıp hedefi nasıl tutturacağımızı 
konuşacağız. Arama Konferansı, sizin aklınızı ve bilginizi kullanan bir yaklaşım. İhtiyaca göre 
tasarladığımız katılımlı yöntemler çok çeşitli. Bu toplantıda beyin fırtınası, ardından grup sunuşları 
ve projeleri ortaya çıkarma şeklinde ilerleyeceğiz ve projeleri Sayın Bakanımıza yarın sunacağız. 

Hep birlikte bu sektörün ihracatını çok ciddi hedeflere hareketlendirme çalışması için buradayız, 
bu nedenle herkesin katkısını bekliyoruz. Bizim görevimiz konunun içeriğini saptırmadan herkesin 
katılımını sağlayacak şekilde akışı kolaylaştırmak ve katkılarınızı belirli bir düzen çerçevesinde 
alabilmek.

Şimdi kısa bir sunumla sizlerin toplantı öncesinde bize e-posta yoluyla ilettiği sorunlar üzerinden 
geçeceğiz.

Gördüğümüz üzere birtakım katılımcılarımızdan bize birçok katkı ulaştı. Buradaki tüm 
katılımcılardan katkılarını bekliyoruz. Konumuz ihracatın önündeki engeller. Örnekleriyle birlikte 
kısaca sorunları belirtmenizi istiyoruz. Nerede güçlükler var? Her türlü güçlüğü gündeme 
getirebilirsiniz. 

PROJELER

Grup çalışmalarında sunulan ortak pazarlama ve satış işbirliği modelleri ile ilgili grupların 
geliştirdiği proje önerileri aşağıda yer almaktadır. 

İHA ve Güdümlü Sistemler Projesi

Önerilen modele göre geçtiğimiz dönemde;

Roketsan/Aselsan, Roketsan/TAI, TAI/Roketsan, Aselsan/Roketsan ortaklıkları/işbirlikleri ile 
yurtdışı pazarlama çalışmaları yapılmıştır.

Şu anda ve önümüzdeki dönemde bu işbirliklerine ilave olarak TÜBİTAK+Roketsan işbirliği/
ortaklıkları da kurularak, belirli dönemlerde çalışma ve gelişmeler raporlanacaktır.

Sivil Havacılık

Büyük uçak üreticilerinden alınan komponent ve uçak parçalarını üretip ihraç etme projelerinin 
ana ihtiyaçlarından biri de alım yapan havayollarının yerli üretim taleplerini Airbus/Boeing 
firmalarından istemeleridir.

 Sektör olarak bunun uçak birim bedeline ek maliyet getirmediği her ortamda anlatılmalı.

 Gerekirse bu yerli katkıdan oluşan yurtiçi değerden havayollarının da fayda sağlayacağı 
mekanizmalar kurulmalı ve işletilmelidir.

 Benzer yerli katkı taleplerinin her büyük kamu alımında alınmasını sağlayacak kanuni 
düzenlemeler de hayata geçirilmelidir.

Platform satışları için “Türk Savunma Satış Modeli” (TSSM)

 Platform satışlarında devletten devlete satış

 TSK, kullanıcı olarak satış süreçlerinin içerisinde aktif rol alıyor

 Ana platformlarda 3 dünya markası yaratmak:

 Hava -> ATAK

 Kara -> ALTAY

 Deniz -> MİLGEM

 TSSM alt sistem bazında yerli katkıyı maksimize eder.

 TSSM alt sistem/KOBİ bazında yerli sanayi teşvik ve yönetimi yapar.

 Devletten devlete satışlarda kredi destek mekanizması

 Proje ortaklığı (Müşteri ile tasarım aşamasından itibaren ortak geliştirme, ortak üretim 
projeleri)

 Alt sistem / Bakım Onarım / Modernizasyon orta- uzun vadeli iş potansiyeli sunuyor

 TSK envanterinden platform satışı için hukuki düzenleme

 Kural koyucu ve uygulayıcı makam: SSM
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sağlandı. Devletten devlete satışta, özellikle bölgemizdeki ülkelerle yeni pazarlarda, devlet 
garantörlüğünde ve desteğinde şirketlerimizin ihtiyaçlarını artırmak için önemli katkılar sağlıyor. 
Hükümetimizin bu alanda yaptığı çalışmaları birlik olarak destekliyoruz. Devletin yerli savunma 
sanayindeki alımları artırması, bilhassa bu konuda şirketlerimizin geliştirdiği ürünlerin devlet 
envanterine girmesi ve kullanılması, dış pazarlar konusunda en önemli unsur. Bu nedenle özellikle 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerli ürünlerin tercih edilmesi, hem ihtiyaç hem de referans 
anlamında büyük önem arz etmektedir. 

AR-GE, sermaye gücü, iyi yetişmiş insan kaynağı, koordineli devlet desteği, TSK envanter 
çalışmaları, güçlü bir ihracat ekibi ve bürokrasinin kolaylaştırıcı rolü ne kadar önemli ve gerekliyse; 
yurt dışına yönelik çalışma faaliyetleri de o kadar vazgeçilmez değerdedir. Bunu da “tanıtım 
grubu” gerçekleştirecektir. Faaliyete geçen tanıtım grubumuzun yapacağı çalışmalar orta ve uzun 
vadede stratejik önem taşımaktadır. İki gün sürecek olan vizyon toplantısında, özellikle ihracat 
sürecindeki sorunları, çözüm önerilerini, atabileceğimiz adımları çok yönlü ve kapsamlı bir biçimde 
ele alıyor olacağız. 

Sayın Bakanımızın öncülüğü, vizyonu ve onlardan aldığımız destek ile Ekonomi Bakanlığımız, Milli 
Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve sektörün desteğiyle 65 firmayla iki sene 
evvel kurulan Birliğimiz, şuan 215 üyeye ulaşmıştır. Bu hızla, bu ivmeyle önümüzdeki sene, 400 
üye ve 2 milyar dolar ihracatla hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz. Esas olarak devletimizle, 
üreticimizle, mühendisimiz ve işçimizle hızla hedefe ilerliyoruz. Yorulmaya hakkımız olmadığı 
bilinci ve Nizamülmülk’ün ifadesiyle “cümle halk ve ordu ahalisince de daha muteber ve muhteşem 
addedilmek” azmiyle bu vizyon buluşmasıyla hedeflerimize ulaşılması yolunda önemli dönüm 
noktalarından birine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. 

Zamanınız, ilginiz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla 

Latif Aral Aliş
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu Başkanı

Toplantımıza hoş geldiniz, 

Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Sözlerime başlamadan evvel, 1000 
yıl önce büyük Türk devlet adamı, Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ten ve onun Siyasetnamesi’nin 
30. faslından bir paragraf okumak istiyorum. “Nitelikli techizat ve savaş aletleri hazırlamaları 
söylenmelidir. Keramet ev dayama döşeme işlerinde değil böylesi işlerdedir. Bu hususlarda tekâmül 
eyleyenler daha fazla hüsnü kabul görürken, cümle halk ve ordu ahalisince de daha muteber ve 
muhteşem addedilirler.” Yani burada sizler daha muteber ve daha muhteşem insanlarsınız. Bu bin 
yıl evvel söylenmiş bir laf. Ve bu bin yıl evvel söylenmiş laf hala geçerliliğini koruyor, daha önemli 
bir şekilde. 

Biz, “Savunma ve Havacılık Sanayisi” temsilcileri olarak, hem binlerce yıllık devlet, güçlü ordu ve 
savunma kabiliyetimizi en etkili şekilde devam ettirtmek, hem de yenidünyanın acımasız rekabet 
koşulları içinde Türk Savunma ve Havacılık Sanayi’ne çok daha önemli ve etkin bir yer addetmek 
için canla başla çalışıyoruz. 

Birlik olarak 2 yıl önce kurulduk. Emeklemeye başladık, daha yürümeden koşmaya başladık. Ve bir 
hedef koyduk, 2023’te 25 milyar dolar. 

Niye toplandık? 

Öncelikle sorunlarımız nedir? 

Bu sorunları nasıl çözeceğiz, stratejimiz ne olacak? 

Ne yapmalıyız? 

Hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Kaptanı da miçosu da... Batarsa herkes 
batıyor. Bundan dolayı el ele vermeliyiz. Entegre bir şekilde, sinerjik bir şekilde, senkronize bir 
şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Uluslararası güç ve sermayenin zorlu coğrafyasında, adım 
adım kotarılabilmiş ve devletimizin stratejik vizyonuyla, son yıllarda hızla büyüyen gerçek başarı 
hikâyesinden söz etmek gerekiyor. Bu başarı, devlet ve özel sektörün birlikte senkronize/etkin 
çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Ve daha atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Hepimizin 
her fırsatta vurguladığı gibi, savunma ve havacılık sanayi önemli bir sektördür. Bunun herkes 
bilincinde. Yalnız burada kritik husus var. Sektörümüzde nitelikli ve tecrübeli insan çalışıyor. Bu sayı 
bugün itibarıyla, 40 bin gibi bir rakam. Bunun 60 binlere, 80 binlere, 400 binlere ulaşması demek 
ülkenin teknolojik olarak ayağa kalkması demektir. Bundan dolayı savunma-havacılık sektörü 
önemlidir. Buna ilaveten savunma ve havacılık, Türkiye’nin bölgesel-küresel düzeyde orta ve uzun 
vadede oynayabileceği roller açısından belirleyici, önemli bir sektördür. 

İhracatta ciddi bir ivme yakaladık. Hatta ihracatçı birliklerinin içinde, ihracatını en fazla arttıran 
4 önemli Birlikten bir tanesiyiz. İhracat artış oranımız %11 ve bu hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Yani Türkiye değerlerine ve oranlarına göre büyük bir artış göstermekteyiz. İki sene evvel 800 
milyon dolar olan ihracatımızı, bugün itibarıyla son 12 ay, 1 milyar 380 milyon dolara çıkardık.  Bu 
ne demektir? Sene sonundaki ihracatımız, 1,5 milyar dolara yaklaşacak, önümüzdeki sene de 2 
milyar dolar olacak. Hızlı bir şekilde ama ritimli koşmaya başlıyoruz. Bu fırsattan istifade, ihracat 
konusunda son dönemde devlet ve sektör nezdinde kaydedilen stratejik önemde bir gelişmeyi 
burada hatırlatmak istiyorum. Tanıtım grubumuz kuruldu ve faaliyetlerine başladı. 

İhracatın finansmanı konusunda geçmiş yıllarda sektör olarak dile getirdiğimiz beklentiler büyük 
oranda karşılandı. Ocak ayında SSM ve Eximbank protokolü imzalandı, firmalarımıza kredi imkânı 
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8 kattan fazla artarak, 772 milyon dolara ulaşmıştır. Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurtiçinden 
karşılanma oranı ise, 2003 yılı itibarıyla sadece %25 seviyesindeydi. Ama şükürler olsun ki 2012 
yılı itibarıyla %51’in üzerine çıkabilmişiz. Böylesine kısa bir dönemde ve böylesine düşük AR-GE 
faaliyetlerinin yapıldığı bir sektörde bu alınan mesafe hakikaten takdire şayan. 

Savunma sanayinin askeri gücümüze olan pozitif katkıları yanında, ekonomik bakımdan ülkemize 
sağlayabileceği katkılar da kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır. Savunma sanayimiz, ordumuzun 
ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılamanın yanında, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat 
yapar bir konuma gelmemiz açısından son derece önemli bir role sahiptir. 

Savunma sanayi ürünlerinde, 2002 yılına baktığımızda ihracatımızın kg fiyatı 18,4 dolardı. 2012 
yılı itibarıyla baktığımızda ise bu fiyatın, yani 1 kg savunma sanayi malzemesinin ihracat birim 
fiyatının 33 dolara ulaştığını görüyoruz. Hakikaten burada inanılmaz bir ilerleme kaydetmişiz. 
Mühendislerimizin itinalı çalışmalarıyla, yapacağımız inovasyonlarla, AR-GE faaliyetleriyle çok 
daha teknoloji yoğun, çok daha kaliteli ürünleri üreterek orta vadede bu birim fiyatı 100 dolar/kg 
seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ben bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimize inanıyorum ve 
sizlere güveniyorum. Savunma ve havacılık sanayimizin toplam cirosuna baktığımızda ise 2006 
yılında sadece 1,8 milyar dolar düzeyindeyken, 2012 yılına geldiğimiz zaman bu rakamın katlanarak 
arttığını ve 4,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz.  

Özellikle son 10 yıllık dönemde, sadece savunma ve havacılık amaçlı kullanılan ürünlere ilişkin 
ihracatımıza baktığımızda, çok önemli bir gelişme söz konusu. Savunma sanayinde, 2002 yılında 
60 milyon dolar olan ihracatımızın, 2012 yılında 1,3 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. 2013 sonu 
itibarıyla 1,5 milyar dolar gibi hakikaten güzel bir rakama doğru yol alıyoruz. 

2002 yılında sektörün, 600 milyon dolar civarında ithalatı vardı. Bu rakamı, 60 milyon dolarlık 
ihracatımızla mukayese ettiğimizde, 10 kat daha fazla ithalat yaptığımızı görüyoruz. Yani ihracatın 
ithalatı karşılama oranı %10 gibi cüzi bir seviyedeydi. 2012 yılında ise ihracatımız 60 milyon 
dolardan 1,3 milyar dolara, ithalatımız da 600 milyon dolardan 2.2 milyar dolara çıkmış. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı da %10’lardan %56 seviyesine yükselmiş. 

2013 yılında bu hedefleri tutturduğumuz zaman, ihracatın ithalatı karşılama oranı %60’lar civarında 
gerçekleşmiş olacak. Bu rakamlar bize son 10 yılda savunma ve havacılık sanayinde gıpta edilecek 
atılımlar gerçekleştirdiğimizin kanıtlarıdır. Yine de biz bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz.

2023 yılında, tüm dünyada silah ve teçhizat harcamalarının 1 trilyon doları aşacağını öngörüyoruz. 
Toplam savunma harcamalarının ise 2,5 trilyon dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. 

ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler dünyadaki toplam savunma 
sanayi ihracatının nereden baksanız 4’te 3’ünü gerçekleştirmekteler. Türkiye olarak hedefimiz, 
önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde bu beş ülkeden sonra 6’ncı ülke konumuna ulaşmaktır. 
Bunun için de 2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü hedefleri çerçevesinde, 
500 milyar dolarlık ihracatımızın, 25 milyar dolarlık kısmını savunma sanayinden elde etmeyi 
amaçlıyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliğimizin katkıları ve ortak çalışmalarıyla bu hedeflere çok daha hızlı bir şekilde, hatta koşar 
adımlarla yürüdüğümüzü görüyorum. Bugün bu toplantı çerçevesinde yaptığımız çalışmalar, 
bunun önemli bir göstergedir. 

Gördüğünüz gibi savunma sanayimiz artık savunmada değil, artık bilakis hücuma kalkmış 
durumda, atağa kalkmış durumda.

Bir hususu yeniden vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Savunma ve havacılık sektörünün 
olmazsa olmazı AR-GE konusunda, daha fazla gayret sarf etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 
Hükümet olarak biz, 2023 stratejimiz çerçevesinde 2 trilyon dolarlık milli hâsıla hedefliyoruz. 
Bunun da en az %3’ünü AR-GE’ye ayırmayı düşünüyoruz. Bu da yaklaşık 60 milyar dolara tekabül 
ediyor. Nasıl ki 100 milyon doların altında olan AR-GE harcamamızı 800 milyon dolara doğru 
yaklaştırmışsak, 60 milyar dolardan da savunma sanayi sektörümüzün hak ettiği payı alıp, yolunda 

Sayın Mustafa Sever 
Ekonomi Bakanlığı, Bakan Yardımcısı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğimizin çok değerli Başkanı, çok değerli Yönetim 
Kurulu üyeleri, çok değerli Rektörüm, kıymetli sanayiciler, kıymetli ihracatçılar, basınımızın güzide 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler… 

Hepinizi şahsım ve Ekonomi Bakanlığı adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, bugün burada olmayı çok arzu etmesine rağmen bizimle olamayan 
Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın hepinize selam sevgi ve başarı dileklerini getirdiğimi 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, savunma ve havacılık sanayi gibi son derece stratejik öneme sahip olan 
sektörümüzün geleceğe yönelik vizyonunu, geleceğe yönelik planlarını tespit etmek amacıyla 
organize edilen bu toplantı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
Hakikaten çok önemli bir iş yapıyoruz. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başta Sakarya Meydan Muharebesi ve diğer 
mücadelelerin ortaya konulmuş olduğu bu coğrafyada, böylesine önemli bir konuyu ele alan bu 
toplantıyı gerçekleştiriyor olmamız bence son derece manidardır. 

Düşünün değerli arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, Mehmet Akif Ersoy’un “tek dişi 
kalmış canavar” dediği Batılı güçlerin 18 uçağına karşılık biz o dönemde sadece iki uçakla karşılık 
vermiştik. 386 topuna karşılık, 196 topla, 2768 makineli tüfeğine karşı da sadece 825 makineli 
tüfekle karşılık verebilmiştik. Böylesine şerefli bir mücadeleyi bu imkânlarla sürdürmüştük. 
Bizlere bağımsızlığımızı miras bırakan şehitlerimize ve gazilerimizin mukaddes anısına sahip 
çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük ülkelerinden biri haline getirmek, bizim en büyük ödevimiz, 
boynumuza düşen en büyük görevdir. 

Savunma sanayi, tüm dünyada 2012 yılı itibarıyla 1 trilyon 753 milyar dolarlık harcama yapan 
önemli bir sektördür. Bu harcamanın, 682 milyar dolarlık kısmını sadece ABD gerçekleştirmiştir. 
Hemen arkasından 166 milyar dolarla Çin gelmektedir. ABD’den sonra gelen 13 ülkenin harcamasını 
topladığımızda ise ancak ABD’nin 682 milyar dolarlık toplamına tekabül ettiği görülmekte. Ülkemiz 
ise 18,2 milyar dolarlık savunma sanayi harcamasıyla dünya sıralamasında 15. sırada yer almakta. 

Burada tabi çok önemli olan, yeni teknolojiler, inovasyonlar, icatlar ve buluşlardır. Geçmişin 
hantal teknolojilerini kullanan ordular tehdit ve tehlikeler karşısında üstüne düşen görevi 
yerine getirmekte yeterli olamamaktadır. Bütün tarih boyunca bu böyle olmuştur ve bu şekilde 
gerçekleşmiştir.  Bu nedenle ülke olarak sektörde, çağın gereklerine uygun en üst seviyelere 
çıkmamız gerekiyor. 

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada; son birkaç yıldır yaşanan istikrarsızlıklar ve devam eden 
çatışmalar, konunun üzerinde ne kadar hassasiyetle durmamız gerektiğini bir kez daha ortaya 
çıkarmış durumda. Bu nedenle kara, deniz ve hava savunma unsurlarının her üçünde de güçlü 
ve caydırıcı bir güce sahip olmamız şarttır. Peki, bu güce sahip olmak tek başına yeterli mi? Tabi 
ki değil. Kullandığımız silahlar ve teknolojilerin tamamını ithal ederken, tam bağımsız politikalar 
yürütmek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle kullandığımız teknolojileri geliştirmemiz ve kendi 
kendine yeten bir savunma sanayiini ülkemizde bir an önce hayata geçirmemiz gereklidir. 

Ne mutlu ki; bugün burada bulunan kurum, kuruluş ve firmaların performansları, ülkemizin 
savunma sanayinde gün gittikçe daha da parlayan bir yıldız haline gelmesini ve hızla mesafe 
almasını sağlamış durumda. 

2000-2006 yılları arasında savunma sektöründe AR-GE’ye ayırdığımız kaynak, hiçbir zaman 100 
milyon doların üzerine çıkmamıştı. Bugüne baktığımızda ise AR-GE’ye ayırmış olduğumuz kaynak, 
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Önümüzdeki süreçte bu projelerin hem değerlendirilmesi noktasında, hem de en kaliteli hizmeti, 
sizin bir danışmanınız gibi şahsım ve çalışma arkadaşlarımla beraber size her türlü desteği, katkıyı 
vermeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. 

Sözlerime son verirken, bu toplantının hem ülkemize hem de sektörümüze hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Böylesine güzel bir toplantıyı organize ettikleri için, emekleri için başta 
İhracatçı Birliğimize, değerli Yönetim Kurulu üyelerine, değerli Birlik çalışanlarımıza, Milli Savunma 
Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Müsteşarlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi, 
şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyorum. 

Hepinizi tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 

Çok sağ olun.

emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum. 

Artık firmalarımızın eski usul yöntem ve teknolojilerle hareket etmediğini çok iyi biliyorum. Özgün 
ve günden güne gelişen teknolojimizle sektörü, 2023 hedeflerimize taşımamızın yegâne yolu 
AR-GE’den geçmektedir. AR-GE harcamalarımız 2007 yılında 345 milyon dolara, 2012 yılında da 
belirttiğim gibi 772 milyon dolara çıktı ve hızla artmaya devam ediyor. 

Ekonomi Bakanlığı olarak firmalarımızın AR-GE harcamalarına sonuna kadar destek olacağımızı 
ve sonuna kadar yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Kamu ve özel sektör iş 
birliğinde; insansız hava aracı ANKA, Yerli Muharip Gemisi, ATAK Helikopter Projesi, Milli Piyade 
Tüfeği, Radar Gözlem Uydusu, Muharebe Tankı ve Milli Tank Savar gibi projelerimizi en kısa sürede 
hayata geçireceğiz. 

İnanıyorum ki, 2023 yılına gelindiğinde kendi uçağını, helikopterini, silahını üreten ve ihraç eden 
bir ülke olacağız. Bakanlık olarak biz gerekli olan her şeyi yapmaya kararlıyız. 2011 yılı Ekim ayında 
kurduğumuz Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin faaliyetleri ile bu hedefe daha 
organize daha koordineli bir şekilde ilerleyeceğiz. Buna ek olarak, değerli konuşmacıların belirttiği 
gibi 19 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçen Savunma ve Havacılık Sanayi Tanıtım Grubu’nun 
sağlayacağı ivme ile inşallah daha da hızlı bir şekilde yolumuzu kat edeceğiz.

Ekonomi Bakanlığı olarak çok çeşitli alanlarda yürüttüğümüz destek programlarıyla ve yeni teşvik 
sistemimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzü desteklemeye devam 
edeceğiz. 

Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi hakkındaki Tebliğ kapsamında sektöre yönelik 
biliyorsunuz beş tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi, ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi 
Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz ve 20 firmanın faaliyette bulunduğu bir proje, ikincisi 
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenme Projesi, 24 tane firmamız bu projede yer alıyor. OSSA 
Rekabeti Artıma ve İhracat Kapasitesini Geliştirme Projesi, bu kapsamda 25 tane firmamız 
bulunuyor. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin kümelenme altında Havacılık Sanayi 
Geliştirme Projesi, burada da 13 tane firmamız yer alıyor. Eskişehir Havacılık Kümelenme Projemiz 
kapsamında da 15 tane firmamız bulunuyor. Ayıca yeni teşvik sistemimiz ile savunma ve havacılık 
sanayi sektöründe stratejik ve öncelikli yatırımlara çok özel teşvikler sağlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar burada izninizle kısaca özet bilgiler vermek istiyorum. Türkiye’nin bugüne 
kadarki yatırımı teşvik mevzuatında, yanlış ve doğru yapılanları çok iyi analiz ettik. Dünyadaki 
bütün iyi örnekleri inceledik. Bütün sivil toplum örgütlerinden, firmalarımızdan yatırım teşvik 
mevzuatına yönelik gelen binden fazla öneriyi dikkate aldık.

Türkiye’yi, birinci bölgeden altıncı bölgeye olmak üzere 6 kategoriye ayırdık. Altıncı bölgeye 
doğru artan bir teşvik programı geliştirdik. Böylece, hem Türkiye’de üretimi teşvik etmek, hem de 
bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılarak refahın artmasını hedefledik. 

Daha fazla katma değer yaratacak, cari açığı azaltacak, ihracat potansiyelini ortaya koyacak 
sektörlere de, stratejik ya da öncelikli proje gibi özel kriterler koyarak, yatırım teşvik belgesi 
vereceğiz. Burada hangi bölgede yatırım yapılırsa yapılsın, beşinci bölge teşviki veriyoruz. Yine 
hangi bölgede yatırım yapılırsa yapılsın öncelikli bir yatırım karakteri özelliği taşıyorsa ona da 
beşinci bölge teşviki veriyoruz. Bunlar son derece önemli teşvikler. Savunma sanayimizin, havacılık 
sanayimizin bütün bu teşviklerden en maksimum şekilde faydalanacağını tahmin ediyorum. 

Altıncı bölgede; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırımın %50’sine kadar vergi indirimi, 
7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği gibi faydalar 10 yıla kadar devam ediyor. Ayrıca, 50 
milyon TL’ye kadar olan kredilerin faiz desteğini sağlıyoruz. Yatırım yeri tahsisi, inşaat harcamaları 
için KDV iadesi ve altıncı bölgedeki yatırımlar için sigorta primi işçi hissesi desteği ile gelir 
vergisi stopajı desteğini dikkate aldığımızda hakikaten çok önemli, belki de dünyada eşi benzeri 
görülmemiş son derece cömert bir sistemi hayata geçirerek, sizlerin hizmetine sunduk. 
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26. Özgün alt sistem üretiminin olmaması.

27. İhracat izinlerinde kritik teknoloji transferi yapılamaması, kritik teknoloji tanımının net olmaması

28. Ürün çıkarma üretim süreçlerinin uzun olması.

29. Platform ve türev ürünlerin eksik olması.

30. KOBİ’lerin ihracattaki etkisinin zayıf olması, ana yüklenicilerin KOBİ’lerle rekabet öncesi 
stratejik işbirliği olmaması, iş geliştirme aşamasında KOBİ’lerin olmaması.

31. Milli sertifikasyon merkezlerinin eksikliği (akredite test merkezi ve laboratuvar).

32. Lisanslarda yurtdışına bağımlılık.

33. Güvenlik ürünlerine artan talep karşısında Türkiye’de yeterince bu konuda ürün olmaması.

34. Sektöre yönelik devletin tanıtım ve pazarlama stratejisi olmaması.

35. Firmalarda pazarlama iletişimi kadroları bulunmaması, bu görevlerin üst yöneticiler 
tarafından yapılması.

36. Sektörde “tüccarlar” olmaması.

37. Yasal düzenlemelerin yetersizliği.

38. İhracat kaydıyla mal teslimi veya fatura verilmesi ve KDV uygulamalarında uzun bürokrasi.

39. Ata Karnesi sorunları, malın pasaportunda 2 kere uzatma yapılabilmesi, özellikle Ar-Ge 
ürünlerinde bu durumun sorun yaratması (geçici ürün gönderiminde).

40. İhracat izin belgelerinde sürecin yavaş olması.

41. İhracata yönelik inovatif ürünlere üniversite desteği olmaması, teşviklerin yeterli olmaması.

42. Özellikle teknoloji geliştirme kabiliyeti olan KOBİ’lerden faydalanılamaması, büyük firmalarla 
kopukluk yaşanması.

43. KOBİ’lerin finansmana erişim sorunları ya da erişimin çok yüksek maliyetli olması.

44. Savunma ürün ve hizmetlerinin diğer sektörlerde kullanım oranının düşük olması.

45.  56 ülkeyle yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşmalarının sayısının artırılması için 
çalışmaların başlatılma ve yapılmış olan anlaşmaların takip edilme ihtiyacı. 

46. Devletten devlete satışlarda savunma sanayinde mal mukabili satış uygulaması bulunmaması.

47. Yüklenicilerin geliştirme projelerinde yüksek royalty bedeli konması.

48. Yurtdışı pazarlarda işbirliği yapamaması.

49. Sorunların tekrar etmesi, çözülemiyor olması, çözüm konusunda iyi örneklerin bulunmaması.

50. Ana sorunların göz ardı edilip bürokrasiye yüklenilmesi.

51. Devletin yaptırdığı tüm imalat projelerinde ihracat boyutunun yeterli araştırılmıyor olması.

52. Geliştirme maliyetlerinin firmalar için çok yüksek olması, bu konuda finansman 
mekanizmasının yetersizliği.

53. Deniz platformu ihracatında TSKGV şirketlerinde fiyatların çok yüksek olması.

54. Deniz sistemlerinde tersanenin ana yüklenici olmasının sorun yaratması, (Çünkü savaş 
platformunda maliyet, ağırlıklı olarak sistemdedir. Tersaneler teknik değerlendirmelerde zayıf 
kalabiliyor.)

ORTAKLAŞTIRILMIŞ SORUNLAR

A. İhracatın Önündeki Engeller Beyin Fırtınası  

1. Vize sorunları.

2. İhracat izinlerinin geç çıkması.

3. Havacılıkla ilgili mevzuatın ihracatın bütün olarak yapılacağını düşünmesi, parçalara 
odaklanılmaması.

4. Nitelikli personel yetersizliği.

5. Ülkelere özel kredi mekanizmasının sistematik olmaması.

6. Devletlerarası satışa yönelik hukuki düzenlemenin yetersiz olması .

7. Özellikle patlayıcıların nakliyesi konusunda yaşanan taşıma sorunları, çok yüksek fiyat 
istenmesi.

8. Fuar teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi ve sürecin kısaltılması.

9. Körfez ülkelerindeki siyasal ve konjonktürel dalgalanmalar, Türkiye’ye bakışlarının etkileri.

10. Kısa vadeli reeskont kredisi olmasına rağmen orta vadeli olmaması.

11. Kritik sivil alımlarda offset uygulanmaması.

12. Fuarlara katılan firmaların stantların görsel tasarımlarında resmi isimlerini kullanma 
zorunluluğu ve firmalar bunu kullanamadıklarında, görünürlük kuralları sebebiyle fuara 
katılım için talep ettikleri desteklerin reddedilmesi.

13. Geliştirme aşamasında tanımlanan ürün projelerinin ihracata yönelik olmaması.

14. Akredite edilmiş test kuruluşlarının bulunmaması.

15. Ürün geliştirme projelerinin iç pazar endeksli olması.

16. DİİB’lerinin bazı sektörler hariç (gemi, savunma) 1 yıl ile sınırlı olması ve bunun uzun süreli 
projeleri engellemesi.

17. DİİB’nin farklı Bakanlıklar tarafından verilmesi.

18. Silahlı kuvvetlerin kullanmadığı ürünlerin ihraç da edilemiyor olması.

19. Dahilde İşleme Rejiminin dışarıdan ham malzeme alınacağı kurgusuna göre yapılması, 
sistemin tasarımı kapsamaması, taşeronluk üzerine kurgulanması.

20. Savunma sanayi harcamalarının azalmaya başlaması dolayısıyla özellikle gelişen pazarlarda 
Batılı üreticiler ve Türk üreticiler arasında daha fazla rekabet beklentisi ile sanayici ve 
bürokrasinin bu rekabete hazır olmaması.

21. Hava aracı motorlarında parçaların ithal edilmesi.

22. İthalat ve ihracat hizmet tarifelerinin yüksek olması.

23. Reeskont döviz kredilerinin TL olarak verilmesi.

24. Bürokrasi ile savunma sanayi arasındaki işbirliğinin optimum seviyeye getirilme ihtiyacı.

25. Savunma sanayi üniversite işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması.
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78. Gümrüklerdeki ağır işleyiş dolayısıyla aynı gün içerisinde işlem yapılamaması.

79. Sınır kapılarında gereksiz bürokrasiden dolayı araçların beklemesi ve nakliye bedelinin 
artması.

80. Kırmızı hatta düşen ürünlerin çıkışının uzun sürmesi ve mesaiye denk gelmesi. 

81. Patlayıcı maddelerin ihracat izinlerinde, çıkış gümrüğünün yazılması zorunluluğunun, 
nakliyecilerin nereden çıkış yapacağını son ana kadar bildirememesinden dolayı karışıklığa 
sebep olması. (Örneğin: Limanların müsaitlik durumuna göre armatörler yüklemeye son iki 
gün kala liman değiştirebiliyor.)

82. Kontrole Tabi Listedeki yetersiz tanımlamalar yüzünden sivil amaçlı tabanca şarjörü 
ihracatında yaşanan sıkıntılar ve bu süreçteki prosedürlerin çok uzun ve yorucu olması. 
Avrupa Birliği’nde tabanca şarjörlerinin ithalatı ve ihracatı hiçbir şekilde izne tabi değilken, 
Türkiye’deki bu uygulamanın rekabeti olumsuz yönde etkilemesi.

83. İhracat konusunda askeri ürünlerin pazarlama ve ihracat izin süreçlerinde karşılaşılan 
zorluklar (İzin sürecinin daha etkin çalışabilmesine yönelik MSB Teknik Hizmetler Dairesi ve 
SSM’ nin çalışma başlattığı bilinmektedir).

84. İhracat izin belgelerinde, MSB’nin ihracatçıdan Son Kullanıcı Belgesinin (EUC) orijinalini 
istemesi.

85. Fuar vb. amaçlı olarak geçici çıkışı yapılan ürünlerin yeniden yurda girişinde ithalat 
kapsamında işlem görmesi.

86. DİİB kapsamında getirilen mallar için birebir teminat mektubu istenmesi ve bu belgelerinin 
tamamlanmasının çok uzun sürmesi.

87. MSB ile iletişimin posta ile yapılması, MSB’nin herhangi bir ek açıklamaya ihtiyaç duyması 
veya bir belgeyi yetersiz görmesi durumunda evrakların tamamlanması sürecinin 3-4 aya 
kadar uzaması.

88. Patlayıcı ithal izinlerinde, yurtdışından gelen mallara Menşe Şahadetnamesi istenmesinin 
firmaları zor durumda bırakması. (Uluslararası ticari kurallara göre diğer ülkelerde olduğu 
gibi Türkiye’de de malzemenin çıkışı yapılmadan Menşe Belgesi düzenlenememektedir.)

89. Tesis Güvenlik Belgesine sahip olmayan, herhangi bir sanayi kuruluşuna ve bir odaya bağlı 
olmayan küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından atölyelerde çeşitli zırhlı personel taşıyıcı 
veya sair askeri araçların parçalarının imal edilmesi ve bunların yedek parçaymış gibi hiçbir 
izin alınmadan ihraç edilmesi. Aynı üreticiler iç ihalelere girdiklerinde de ithal ettikleri mallar 
askeri malzeme olmasına rağmen nasıl ve hangi izinle aldıkları/alacakları veya ithal ettikleri/
edeceklerinin sorulmaması haksız rekabet yaratmaktadır. 

90. İşlem çeşitliliği, kullanılan malzeme çeşidi, değişen tasarım nedeniyle teşvik belgesi 
kullanımında sorunlar yaşanması.

91. DİİB kapsamında yapılmış olan ithalatların kapatılması aşamasında özellikle ekspertiz raporu 
istenmesi sorun yaratmaktadır. 

92. DİİB kapsamındaki malzemelerin gümrüğe terk işlemlerinin yapılamaması ve bunun yarattığı 
ek maliyetler. 

55. Özgün ürün ve özgün teknolojinin yetersiz olması. 

56. KOBİ’lerin zayıf finansal yapısı sebebiyle sürdürülebilir olamaması, nitelikli elemana sahip 
olamaması ve bunun sonucunda uzun vadeli işler alamamaları.

57. Bürokrasinin ihracat sürecini yavaşlatması.

58. AB yenilikçilik endeksinde sondan 2. sırada yer almamız.

59. Teknoloji transfer ofislerinin gelişme ihtiyacı bulunması.

60. Dış satışta, iç satışta istenen belgelerin uygulanarak ceza kesilmesi.

B. Sorunlar Beyin Fırtınası Bütünleştirilmiş Kategoriler

Bürokrasi, Yavaşlatıcı Yükler

61. İhracat izinlerinin geç çıkması.

62. Dış satışta, iç satışta istenen belgelerin uygulanarak ceza kesilmesi.

63. Fuar teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi ve sürecin kısaltılması.

64. Havacılıkla ilgili mevzuatın bütün olarak yapılacağının düşünülmesi, parçalara 
odaklanılmaması.

65. Fuarlara katılan firmaların standların görsel tasarımlarında resmi isimlerini kullanma 
zorunluluğu ve firmalar bunu kullanamadıklarında, görünürlük kuralları sebebiyle fuara 
katılım için talep ettikleri desteklerin reddedilmesi.

66. Vize sorunları.

67. DİİB’ inbazı sektörler hariç (gemi, savunma) 1 yıl ile sınırlı olması ve bunun uzun süreli 
projeleri engellemesi.

68. DİİB’in farklı bakanlıklar tarafından verilmesi.

69. Dahilde İşleme Rejiminin dışarıdan ham malzeme alınacağı kurgusuna göre yapılması, 
sistemin tasarımı kapsamaması, taşeronluk üzerine kurgulanması.

70. Bürokrasi ile savunma sanayi firmaları arasındaki işbirliğinin optimum seviyeye getirilme 
ihtiyacı.

71. İhracat izinlerinde kritik teknoloji transferi yapılamaması, kritik teknoloji tanımının net 
olmaması.

72. Yasal düzenlemelerin yetersiz olması.

73. İhracat kaydıyla mal teslimi veya fatura verilmesi ve KDV uygulamalarında uzun bürokrasi.

74. Ata Karnesi sorunları, malın pasaportunda 2 kere uzatma yapılabilmesi, özellikle Ar-Ge 
ürünlerinde bu durumun sorun yaratması (geçici ürün gönderiminde).

75. İhracat izin belgelerinde sürecin yavaş olması.

76. Hava aracı motorlarında parçaların ithal edilmesi.

77. Bürokrasinin ihracat sürecini yavaşlatması.
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118. İhracatta KDV iadesi sisteminin zorluğu, riskleri ve iade zamanlarının uzaması. Üretici 
firmaların yüklenilen KDV hesabı için her bir aldığı malın hangi üretimde kullanıldığı ve ne 
zaman ihraç edildiğinin takibinin ve ispatının zorluğu ve riski nedeniyle, yüklendikleri KDV’nin 
hepsini talep etmemesi. Bu durumun firmalara ciddi bir finansal yük getirmesi.

119. Vergi dairelerinin gerekli kontrolleri yaparken mevcut KDV iade hesaplama sistemine göre 
her bir alış faturasının hangi satışta olduğunu ya da olabileceğini teyit etmek istemelerinin, 
iadelerin süresini uzatması, firmalara ek finansal yük oluşturması. 

120. Üretimi yapılacak olan tasarım projelerinde de teşvik belgesinin kullanılamaması maliyeti 
arttırıcı önemli bir unsurdur. 

Özgün Ürün, İnovasyon

121. Geliştirme aşamasında tanımlanan ürün projelerinin ihracata yönelik olmaması.

122. Teknoloji transfer ofislerinin gelişme ihtiyacı bulunması.

123. Nitelikli personelin yeterli olmaması.

124. Savunma sanayi üniversite işbirliğinin yeterli olmaması.

125. Özgün alt sistem üretiminin olmaması.

126. Ürün geliştirme projelerinin iç pazar endeksli olması.

127. Ürün çıkarma üretim süreçlerinin uzun olması.

128. Savunma sanayi sektöründe özellikle uçak ve uçak aksamı imalatında parça sayısının fazlalığı. 

129. Platform ve türev ürünlerin eksik olması.

130. Güvenlik ürünlerine artan talep karşısında Türkiye’de yeterince bu konuda ürün olmaması.

131. Devletin yaptırdığı tüm imalat projelerinde ihracat boyutunun yeterli araştırılmıyor olması.

132. AB yenilikçilik endeksinde sondan 2. sırada yer almamız.

133. İhracata yönelik inovatif ürünlere üniversite desteğinin olmaması, teşviklerin yetersiz olması. 

Yeni İş Modelleri

134. Silahlı kuvvetlerin kullanmadığı ürünlerin ihraç da edilemiyor olması.

135. Yurtdışı pazarlarda işbirliği yapılamaması. 

136. KOBİ’lerin zayıf finansal yapısı sebebiyle sürdürülebilir olamaması, nitelikli elemana sahip 
olamaması ve bunun sonucunda uzun vadeli işler alamamaları.

137. Özellikle teknoloji geliştirme kabiliyeti olan KOBİ’lerden faydalanılamaması, büyük firmalarla 
arasında kopukluk olması.

138. KOBİ’lerin ihracattaki etkisinin zayıf olması, ana yüklenicilerin KOBİ’lerle rekabet öncesi 
stratejik işbirliği olmaması, iş geliştirme aşamasında KOBİ’lerin olmaması.

139. Firmalarda pazarlama iletişimi kadrolarının olmaması. 

140. Sorunların tekrar etmesi, çözülemiyor olması, çözüm konusunda iyi örneklerin bulunmaması.

141. Ana sorunların göz ardı edilip bürokrasiye yüklenilmesi.

Politik Destek

93. 56 ülkeyle yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşmalarının sayısının artırılması için çalışmaların 
başlatılma ve yapılmış olan anlaşmaların takip edilme ihtiyacı. 

94. Savunma işbirliği anlaşmalarının kapsamı hakkında firmalarla bilgi paylaşımının artırılması. 

95. Devletten devlete satışlarda savunma sanayinde mal mukabili satış uygulaması bulunmaması.

96. Offset uygulamalarının yeterince bilinmemesi.

97. Kritik sivil alımlarda offset uygulanmaması.

98. Devletlerarası satışa yönelik hukuki düzenleme olmaması.

99. Körfez ülkelerindeki siyasal ve konjonktürel dalgalanmalar, Türkiye’ye bakışlarının etkileri.

Maliyetler

100. Yüklenicilerin geliştirme projelerinde yüksek royalty bedeli konması.

101. Ülkelere özel kredi mekanizması sistematik değil.

102. Özellikle patlayıcıların nakliyesi konusunda yaşanan taşıma sorunları, çok yüksek fiyat istenmesi. 

103. Deniz platformu ihracatında TSKGV şirketlerinde fiyatların çok yüksek olması.

104. Deniz sistemlerinde tersanenin ana yüklenici olması sorun yaratıyor. Savaş platformunda maliyet 
ağırlıklı olarak sistemdedir. Bu konunun teknik olarak değerlendirme ihtiyacı bulunması.

105. Kısa vadeli reeskont kredisi olmasına rağmen orta vadeli olmaması.

106. Reeskont döviz kredilerinin TL olarak verilmesi.

107. Akredite edilmiş test kuruluşlarının bulunmaması.

108. Milli sertifikasyon merkezlerinin eksikliği.

109. Lisanslarda yurtdışına bağımlılık. 

110. Savunma sanayi harcamaları azalmaya başladı, özellikle gelişen pazarlarda Batılı üreticiler ve 
Türk üreticiler arasında daha fazla rekabet olacak, sanayici ve bürokrasinin bu rekabete hazır 
olmaması.

111. İthalat ve ihracat hizmet tarifelerinin yüksek olması.

112. KOBİ’lerin finansmana erişim sorunları ya da çok yüksek maliyetli erişim.

113. Ürünlerin yanıcı sınıfta olması sebebiyle özellikle deniz yolu ile taşıyıcı firma bulunamaması, 
taşıma yapmayı kabul eden firmaların da çok yüksek bedellerde, alıcı tarafından kabul 
edilemeyecek tekliflerde bulunmaları. Savunma ürün ve hizmetlerinin diğer sektörlerde 
kullanım oranının düşük olması.

114. Geliştirme maliyetlerinin firmalar için çok yüksek olması, bu konuda finansman mekanizması 
yetersizliği.

115. İhracat işlemlerinde havayolu ile yapılan alan ve ardiye masrafları. 

116. Tam anlamıyla askeri ürünlere yönelik bir ihracat kredi mekanizmasının eksikliği. (Eximbank 
vasıtası ile kullandırılan destek kredilerinin tam anlamıyla askeri ürünlere yönelik olmadığı 
değerlendirilmektedir.)

117. Alıcı ülkelere sağlanacak ihracat kredi mekanizmasının sistemsel hale gelememesi
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Öncelikli sorun 3

 Bürokrasiyle savunma sanayi firmaları arasındaki diyaloğun arttırılma ihtiyacı

Çözüm önerileri

 Savunma sanayi firmaları ile bürokrasi arasındaki problemlerin en aza indirilmesi ve işlemlerin 
daha çabuk çözülmesi için kamuda görevli ilgili kişilerin en az 6 ayda bir savunma sanayi 
içindeki sektör firmalarını ziyaret ederek üretimi, ürünü ve çalışmaları görmesi gerekli. 
Bu ziyaretler sektörün, kamu tarafından daha fazla tanınmasına ve tüzüğün bürokratlar 
tarafından daha kolay yorumlanmasına fayda sağlar.

 SSİ üyeleri ile ilgili kamu kurumlarının arasındaki iletişimi sağlamak ve hızlandırmak, 
sorunları daha çabuk çözmek ve işlemleri kolaylaştırmak için ortamında ortak bir platform 
oluşturulmalı.

Öncelikli sorun 4

 Gümrüklerdeki bürokrasiden dolayı zaman kaybediliyor ve ihracat işlemleri gecikiyor.

Çözüm önerisi

 Gümrüklerdeki problemleri çözmek ve yavaş işleyen süreci hızlandırılmasını sağlamak için 
için İstanbul ve Ankara gibi iki şehirde Silah İhtisas Gümrüğü kurulmalıdır.

Kiminle çözülür?

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

 MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

 SSİ

Açıklamalar:

 Bürokraside biriken birçok sorun arasından bazıları aslında münferit uygulamalar. Biz bu 
sorunlar arasından en temel olanları toparladık ve odaklandık. Bürokrasiden doğan öncelikli 
sorunları 4’e düşürdük. 

 MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı süreçleri hızlandırmak için bir çalışma başlattı. 
Yazışmaların çeşitli Bakanlıklar arasında izlediği bir rota var ve bu rota posta ile gerçekleşiyor. 
Bunun da elektronik ortamda ilgili kurumlar arasında gerçekleştirilmesi için çalışma başlatıldı 
ancak henüz ne aşamada olduğu bilinmiyor.

Yorumlar: 

 SSİ tüm bu konulardaki gelişmeleri takip edecek. 

GRUP 1-B (Bürokrasi, yavaşlatıcı yükler)
Öncelikli sorun 1

 İhracat izinlerinin başvurusu ve izin alınmasında ve aşamasında bürokratik sıkıntıların 
çözülmesi

Çözüm önerisi

 İzin başvurularının elektronik ortamda sağlanması

ORTAKLAŞTIRILMIŞ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
1. Grup çalışmaları

Oğuz Babüroğlu

Öğleden önce sizlerin ihracata engel olarak bildirdiğiniz sorunları konferansı hızlandırmak için 5 
küme etrafında toparladık. Bunlar;

1- Bürokrasi, yavaşlatıcı yükler

2- Politik destek

3- Maliyetler

4- Özgün ürün, inovasyon

5- Yeni iş modelleri

Her bir grup için aramızda “mecburcular” var. Örneğin bürokrasi grubunda Bakanlık’tan 
katılımcılarımızın yer alması gerekiyor. Her bir grupta mecburcular ve gönüllüler yer alabilir. Grup 
çalışmasında en öncelikli 3, en fazla 5 sorunu listedeki sorunlar arasından seçmelisiniz. Sonrasında 
bu sorunlar nasıl çözülür bu konuda önerilerinizi hazırlayacaksınız. Ardından bu sorunları kim 
çözecek, adreslerini bulmanız gerekiyor. Sonrasında ise bu muhataplara nasıl ulaşacağınızı 
tanımlamanız gerekiyor. 

Çözüm Görevi

1. Öncelikler: 3-5 adet

2. Nasıl çözülür?

3. Kiminle çözülür / karar verici + ulaşım mekanizması

GRUP 1-A (Bürokrasi, yavaşlatıcı yükler)

2521 sayılı “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun” ’da belirtilen ürünlerin ve 5729 sayılı “Ses ve Gaz Fişeği 
Atabilen Silahlar Hakkında Kanun” kapsamındaki ürünlerin satışı ve ihracatı ile ilgili mevzuatın yerel 
emniyet birimleri tarafından yanlış veya farklı yorumlanmasından dolayı ortaya çıkan hukuksal 
problemler.

Öncelikli sorun 1

 İhracat izin prosedürü çok yavaş işliyor

Çözüm önerisi

 İhracat ile ilgili kanunların ve tüzüğün günümüz şartlarına uygun hale gelmesi için gerekli 
çalışmalar yapılmalı

Öncelikli sorun 2

 Fuar teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi ve sürecin kısaltılması

Çözüm önerisi

 Fuarlara katılan ihracatçı firmaların devlet teşviklerinden faydalanabilmesi için mevzuatın 
daha basit hale getirilmesi gerekli.
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malzemeler listesinin genişletilmesinin ihracata katkısı bulunmayabilir. MSB her yıl bu listeyi 
yayınlarken firmalara danışıyor ancak buna rağmen bazı tanımlar gri alanda kalabiliyor ve bu 
durum yorumlayıcının inisiyatifine kalıyor, uygulama farklılıkları oluşuyor. Her yıl yenilenen 
listeyi sanayiciler daha dikkatle incelemeli, Bakanlığa değişiklik taleplerini bildirmeli ve bu 
değişikliklerin yapılmasını takip etmeli.

 İzinlerin elektronik ortamda alınması işlemleri hızlandıracak gibi görünse de bilgilerin gizliliği 
ve güvenliği sebebiyle yetkili merciler tarafından riskli görünüyor. Bu konuda TÜBİTAK 
elektronik imza ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi konusunda bir rol oynayabilir.

 Kritik teknolojiler konusunda mevzuat var ancak yine tanımlamaların net olmaması yüzünden 
uygulama ve yorum farkları yaşanabiliyor.

 Örneğin, İtalya’da sandık, namlu ve kızak önemli, geri kalan parçalar özel denetime tabi değil. 
Bizim hedefimiz ihracatı artırmaksa denetimi artırmamalıyız. Öte yandan Tesis Güvenlik 
Belgesine sahip olmadan üretim ve ihracat yapan KOBİ’lere de altından kalkamayacakları 
denetimler getirmek yerine sistemin içine çekerek ihracatı artırabiliriz. Biz burada ihracatı 
artırabilmek için ana ürünler ve parçaları denetlemeliyiz ve zaten mevzuat dışı gerçekleşen 
üretim ve ihracatı da yasal çerçeveye dahil etmeliyiz.

GRUP 2 (Politik destek)

Öncelikli sorun 1

 Özellikle uluslararası işbirlikleri konusunda politik desteğin geliştirilmesi ihtiyacı

Mekanizma nasıl olmalı? Aşağıdaki konularda sahiplenmeyi nasıl sağlarız?

 İşbirliği

 Siyasi irade

 Uluslararası İlişkiler

Çözüm önerisi

 Aşağıda yer alan konuların takibi için bir komite oluşturulması (Genelkurmay Başkanlığı, MSB, 
Dışişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SSM, SSİ, ilgili firmalar)

 İhraç/ithal izin süreci işlemleri

 Dış temsilciliklerin ihracat ile ilgili görevlendirilmesi

 Savunma Sanayi İşbirliği anlaşmalarının artırılması

 Devlet üst protokolünün sağlayacağı destek

 Mevcut mevzuatın yukarıdaki çözümü gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi (5201+5202)

Kiminle çözülür?

 SSM koordinasyonunda SSİ kanalıyla

 
Öncelikli sorun 2

 Devletten devlete satışlarda kredi imkanı bulunmaması ve hukuki düzenlemelerin yetersiz 
olması 

Öncelikli sorun 2

 İhraç ürünlerinde komple ürün mantığından çıkılıp, parça ürün ihraç mantığına odaklanılması

Çözüm önerisi 

 Denetime tabi ürünlerin net olarak GTİP cetveline göre belirlenmesi

Öncelikli sorun 3

 Mevzuat düzenlemelerinin sektörün isteklerine uygun olarak yapılmaması ve uygulanmaması. 
Örneğin;

 Kritik teknoloji tanımının net olmaması

 Kontrole tabi eşya listesindeki tanımların yetersiz olması

 Son kullanıcı belgesinin orijinalinin istenmesi

 İthal izni aşamasında menşe belgesinin istenmesi

 Tesis güvenlik belgesi sahibi olmayan firmaların askeri ürün alım satım işi yapması ve 
buna ilişkin denetimin iyi yapılmaması

Çözüm önerileri

 Mevzuat düzenlemelerinin sektörün ihtiyaçlarına uygun hale gelmesi için;

 İlgili mevzuatlardaki tanımların net açıklanması

 Son kullanıcı belgesinin orijinal yerine kullanılabilecek tasdikli örneklerinde 
kullanılabilmesi

 Menşe izni, ithal izni aşaması yerine, ithalat gerçekleşeceğinde istenmeli, izin 
aşamasında ise proforma ve beyan yeterli kabul edilmelidir.

 MSB listesindeki ürünler için “ithalat-ihracat-üretim” alımı, satımı, ihale katılımı 
için tesis güvenlik belgesi aranmalı ve haksız rekabeti önlemek için denetleme 
sıkılaştırılmalı.

Kiminle çözülür?

 MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı (sivil için)

Açıklamalar:

 Kritik teknoloji tanımı, kontrole tabi liste, son kullanıcı belgesi, ithal izni aşamasında Menşe 
Belgesi istenmesi, Tesis Güvenlik Belgesi sahibi olmayan firmaların piyasada faaliyet 
göstermesi gibi konular mevzuatta daha net tanımlanması gereken öncelikli konulardır.

 Örneğin, Menşe Şahadetnamesi iki aşamada isteniyor. İlk başta ithalat izinleri alma 
aşamasında toplu olarak istenirken daha sonra mallar parça parça getirilirken, Gümrükte 
tekrar her bir parti için Menşe Şahadetnamesi isteniyor. Bunun tek aşamada gerçekleşmesi 
lazım.

Yorumlar: 

 Kontrole tabi ürünler listesi zaten belli, ancak bu listedeki ürünlerin örneğin hava filtresinin 
kamyonda da savunma sanayinde de kullanılması mümkün. Bu ürünlerin son kullanıcı 
ihtiyacına göre tanımlanması gerekir. Örneğin Amerika’da bu şekilde çözülüyor. Kontrole tabi 
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Kiminle çözülür?

 Ekonomi Bakanlığı /MSB aracılığı ile

Öncelikli sorun 2

Devletten devlete satışlarda (FMS benzeri) (askeri ürünlere yönelik) alıcı kredisi (FMF benzeri) 
bulunmaması 

Çözüm önerileri

 Oluşturulacak (devletten devlete) yeni mekanizma ile askeri ürün ihracatının desteklemesi

 Askeri amaçlı ürünlerin ihracatı için ihtiyaç duyulan alıcı kredisinin devletten devlete satış/
finansman imkanı veren düzenleme kapsamında değerlendirilmesi 

Kiminle çözülür?

 MSB/SSM aracılığıyla

 
Öncelikli sorun 3

 İhracata yönelik Ar-Ge projeleri için uzun vadeli kredi ve destek bulunmaması

Çözüm önerisi

 TEYDEB destekoranlarının %100’e kadar çıkartılması mümkün olmadığı durumlarda 
Eximbank tarafından bu desteği tamamlayıcı yeni bir program oluşturulması

Kiminle çözülür?

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/ TÜBİTAK

 Eximbank 

 
Öncelikli sorun 4

 Yan sanayi ve KOBİ’lerin üst yükleniciden aldığı siparişten doğacak alacağının temliki yoluyla 
finansmana erişim imkanı bulunmaması

Çözüm önerisi

 BDDK sermaye yeterlilik rasyosu tebliğinde kredi risk grupları içerisine doğacak alacağın 
temlikine ekleyerek teminat kabul edilmesi

Kiminle çözülür?

 BDDK/SSİ aracılığıyla çözülecek

Açıklamalar:

 Reeskont imkanlarının orta uzun vadeli projelerde uygulanabilmesi için Merkez Bankası 
kanununun değişmesi gerekir. Eğer kanun değişirse Eximbank bu uygulama konusunda 
gönüllü.

 Devletten devlete askeri ürünlerin satışı için MSB’ye bağlı bir şirket kurularak yeni bir kredi 
uygulaması yapılması. Bunun fonlanması için Eximbank yurtdışından değil iç kaynaklardan 
faydalanması gerekiyor, cirosunun askeri alanda çok büyümemesi için.

 İhracata yönelik TEYDEB projelerine Eximbank tarafından ek fon sağlanması.

Çözüm önerisi 1

 Yeni ürünlerin satışına yönelik yasa taslağının yasalaştırılması

Kiminle çözülür?

 SSM+SSİ kanalıyla

Çözüm önerisi 2

 Kredi mekanizmasının oluşturulması (Hazine Müsteşarlığı, SSDF, Eximbank)

Kiminle çözülür?

 SSM+SSİ, (Başbakan Yardımcılığı ile MSB, Maliye Bakanlığı gibi Bakanlıklar)

Öncelikli sorun 3

 Sivil alımlarda offset uygulanmaması ve offset uygulamalarının da genel olarak çok fazla 
bilinmemesi 

Çözüm

 Yasal düzenleme tamamlanma aşamasında olup, yasalaşmayı takiben uygulamayla ilgili 
ikincil düzenlemelerin yapılması

Kiminle çözülür?

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

 
Açıklamalar:

 İşbirliği yapılacak ülke sayısı artırılırken ülkelerin sektör temsilcileriyle birlikte 
önceliklendirilmesi gerekiyor.

 Mevzuatın yenilenmesi ve değişikliği konusunda çeşitli Bakanlıklar birlikte çalışıyor, mevzuat 
değişikliğinin 3-6 ay arasında tamamlanması öngörülüyor.

 SSM komisyon oluşturulması konusunu takip ediyor, değerlendirmelerin yazışmalar 
üzerinden yapılmaması amacıyla. Ancak bu konuda nihai izin MSB Teknik Hizmetler Daire 
Başkanlığı’nda. Ekonomi Bakanlığı ve SSİ de bu komisyonda olmalı diye düşünülüyor. 
Teknoloji transferi konusunda kurul üyeleri gerekli görürse ihracatçı firma gelip kurula 
gerekçelerini açıklayabilir.

 TİKA, SSDF gibi kaynaklar finansman yaratma amacıyla incelenebilir.

 Offset uygulamaları konusunda ikincil mevzuat uygulamalarının takip edilmesi gerekiyor.

Yorumlar: 

 Başlangıçta politik destek yok gibi bir algı vardı. Ancak bu 3 başlık altında da politik desteğin 
hangi alanlarda eksik olduğu ve tıkanmalar tanımlanmış oldu.

GRUP 3 (Maliyet-Finansman)

Öncelikli sorun 1

 İhracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak orta vadeli reeskont kredisi bulunmaması

Çözüm önerisi

 Merkez Bankası kanununun orta/uzun vadede reeskont kredisi verecek şekilde düzenlenmesi



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

42 43

Açıklamalar:

 Özgün ürün yalnızca sıfırdan ürün tasarlamakla olmuyor. Piyasadan çekilmekte olan bir 
ürünün haklarını satın alıp pazar değerini geliştirecek gerekli iyileştirmeler yapılabiliyor. 
Örneğin, Atak Helikopteri buna benzer bir örnek. Bölgesel yolcu uçağı projesinde de buna 
benzer fırsatlar araştırılıyor.

 Tüm ürün olarak henüz üretemeyeceğimiz ürünlerin parçalarını üretip Boeing gibi alıcılara 
satmaya başlayarak bu yönde de teknoloji kazanmak ve özgün ürünlere aktarabilmek 
gerekiyor.

 Türkiye’de inovatif bir ürün çıkacaksa ve bunun alıcısı yoksa bir finansman destekleme sistemi 
bulunamıyor (TEYDEB vs. küçük ölçekli kalıyor bazı projeler için)

 Yalnızca Ar-Ge personelinin değil, satış ve ihracatı gerçekleştirecek personelin niteliklerinin 
de geliştirilmesi gerekiyor.

 Firmaların, sahip olacağı ürünlerin dünyadaki pazarına hakim olması gerekiyor.

 Üniversitelerle geliştirdiğimiz projeler hakkında yaptığımız toplantılarda onların da bu 
projeler yönünde insan kaynağı geliştirmeye istekli olması önemli.

 Yaratılacak özgün ürünlerin belirlenmesinin de TSK işbirliğinde yapılması önemli. 
Geliştirilecek ürünler ihtiyaca yönelik olmalı.

 Sektörlerdeki lokomotif şirketlerin belirlenmesi gerekiyor. Örneğin, İnsansız hava araçları için 
bir parselleme yapılmıştı ancak her sektörde çalışmalar birbirinden ayrı yürütülüyor.

Yorumlar:

 İhracata yönelik geliştirilecek ürünlerin, SSM tarafından desteklenmesi için alt sistemleri 
oluşturan kritik teknolojiler tanımlandı ve bir önceliklendirme çalışması yapılıyor. Yıl sonuna 
kadar bu konuda daha net bir resim ortaya çıkması bekleniyor.

 Alt sistemler Türkiye’de üretilmeye başlandı, ancak mevcut rekabette fiyat kırma vs. 
sebebiyle bu ürünlerle yüksek kar etmek mümkün değil. Dolayısıyla daha fazla finansal 
girdi yaratabilmek için bunun da ötesine geçerek daha inovatif ne yapabiliriz diye bakmak 
gerekiyor.

 MİLGEM (Milli Gemi) ve sonar sistemi tamamen Türkiye’de üretildi. Yeni tip karakol botları 
üretildi ve satıldı. Deniz platformlarında ihracat konusunda önemli bir deneyim elde edildi.

GRUP 5 (İş modelleri)

Öncelikli sorun 1

 Uluslararası iş yapma kültürünün yeterince yaygın olmaması ve bu konuda SSM çatısı altında 
teknik, hukuksal, garantörlük, vb. konularda destek sağlayabilecek ve yönlendirebilecek bir 
idari yapının bulunmaması.

Çözüm önerisi

 Devletin tüm dış alımlarda offset uygulamalarını takip edecek bir otoritenin kurulması. 
Örneğin, savunma, ulaştırma ve enerji projelerinde offset uygulamalarının koordinasyonunu 
sağlayacak bir kurum.

 KOBİ’lerin Aselsan’dan olan alacaklarını Finansbank ucuz kredi imkanı yaratarak karşılıyor.

 Bankaların kredi verirken teminat alması gerekiyor, ancak doğacak alacaklar teminata 
sayılmıyor. KOBİ’lerin de temel sorunu bu. Bu konuda bankalarla çalışmalar yürütülüyor. 
BDDK’nın kredi sınıflandırmasında, doğacak alacakların teminat olarak sayılması için mevzuat 
değişikliği gerekiyor. Aksi takdirde bankaların münferit olarak risk almasına bağlı kalınıyor.

 Takas/barter uygulamasında Eximbank bir rol alabilir mi? Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün 
bu uygulamalara karşı bir tutumu var aslında. Devletten devlete satışlarda farklı finansman 
modelleri aranmalı.

GRUP 4 (Özgün ürün ve tasarım)

Öncelikli sorun 1

 Ürün sahibi olma konusundaki eksiklikler

o Lisanslı olup bütün satış hakları elimizde olan ürünler olmaması

o Uluslararası geliştirme projesinde yer alamamamız

Öncelikli sorun 2

 İhracata yönelik inovatif ürünlere teşvikler yeterli değil

Öncelikli sorun 3

 Nitelikli personel yetersizliği

o Teknik personel (tasarım ve üretim alanında)

o Satışı ve ihracatı gerçekleştirecek personel

Çözüm Önerileri

 TSK’nın ihtiyaçlarının yurtiçi özgün tasarımlarla karşılanmaya devam edilmesi

 Firmaların ihracat şansı olan ürünlerinin tespit edilip sonrasında üretilmesi

 Devletin her iki çözüm önerisini finanse etmesi lazım.

 Şirketlerin AR-GE yapılarını güçlendirmek üzere yatırım yapması lazım.

 Ürünleri destekleyecek kritik alt teknolojilerin belirlenmesi ve bunların geliştirilmesi 
için kamu, üniversite ve sanayinin ortak hareket etmesi (ana ürün için gereken kritik alt 
teknolojiler)

 Üniversitelerin ürün ve teknoloji geliştirmede sanayideki ihtiyaçlara akademik çözümlerin 
yanında nitelikli personel yetiştirilmesinde eğitim programlarının nasıl olacağını belirlemesi

Kiminle çözülür?

 Kuvvet Komutanları

 YÖK Başkanı

 SSM

 SSİ

 Şirket Genel Müdürleri, Yönetim Kurulları
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İHRACATTA ÖNCELİKLİ ÜRÜN PORTFÖYÜ

1. Gelecek Tasarımı Değerlendirmeleri ve Stratejik Önceliklendirme

1.1 Mevcut Durum Değerlendirmesi

Oğuz Babüroğlu

Dün yaptığımız çalışmalarda geçtiğimiz yıldan bu yana birçok konuda çeşitli ilerlemeler 
kaydedildiğini gördük. Bürokratik işlemler konusunda süreçlerin iyileştirilmesi için yapılan 
çalışmalar paylaşıldı. Finansman konusunda, Eximbank’ın uygulamaları ve KOBİ finansmanı ile ilgili 
çeşitli yeni projeler var. Politik desteğin arkamızda olduğunu gördük. Yeni iş modellerinde özellikle 
alt yüklenici olan KOBİ’lerle ilgili konular gündeme geldi.

Sizlere geçen yıl yaptığımız çalışmaların yer aldığı bir kitapçık dağıtıldı. Hatta o toplantıda çıkan 
projelerden biriyle ilgili bir sunuş dinledik (Turkish Defence Alliance). Hep birlikte bu rapor 
üzerinden geçerek her konuda hangi noktada olduğumuzu değerlendireceğiz. Bu aşamada 
sandalyelerimiz üzerinde yer alan kağıtları da kullanacağız. Bizim bu ihracat hedefine ulaşmak için 
bir şeyler satmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız toplantıda çeşitli öneriler oluşturulmuştu. 
Bunlar arasından 1.7 trilyonluk dünya pazarında 25 Milyar dolarlık ne satacağız? Bu, stratejimizin 
en önemli kısmını oluşturacak. Özgünlük, fark yaratmak nasıl mümkün olacak? 25 milyar dolar 
ihracat hedefine yalnızca offset anlaşmalarıyla ulaşmak çok zor. Karşılaştırmalı üstünlük ve 
özgünlüğümüzün olduğu 3 ürünü bulmamız gerekiyor. Ardından bu öncelikli ürünlerin pazarlama 
ve satışını nasıl yapacağımızı gruplarda çalışacağız. 

2012 yılında yapılan Arama Konferansı raporu üzerinden değerlendirmeler:

Vizyon, savunma, havacılık ve güvenlik harcamalarında dünya ülkeleri arasında önemli global 
tedarikçiler arasında yer almak. Bunun için de 2023 yılına kadar aşağıdaki kırılımda 25 Milyar Dolar 
ihracat hedefine ulaşılması gerekiyor.

 Savunma: 5 Milyar $

 Sivil Havacılık: 10 Milyar $

 Güvenlik: 5 Milyar $

 Sivil havacılık alanında hizmet ve bakım geliri: 5 Milyar $

Kiminle çözülür?

 Ekonomi Bakanlığı

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı

 İçişleri Bakanlığı

 SSM

 SSİ

 
Öncelikli sorun 2

Ana yükleniciyi KOBİ/kuruluşlar ile işbirliğine sokacak teşvik mekanizmalarının ve kuruluşların 
bulunmaması

Çözüm önerisi

 Teknoloji geliştirme yetisi olan firmaların envanterinin çıkarılması ve kalifiye edilmesi, teşvik 
edilmesi, sertifikasyon.

Kiminle çözülür?

 SSM, SSİ, TÜBİTAK / Hakemlik

 
Öncelikli sorun 3

 Ürün Geliştirme konusunda bir tebliğ var ancak firmaların bu faaliyetlerini destekleyebilecek 
bir ön finansman mekanizması bulunmuyor.

Çözüm önerisi

 KOBİ’lerin imzaladıkları sözleşmeleri temlik ederek düşük faizli kredi almasının sağlanması

Kiminle çözülür?

 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

 Eximbank ve ana yüklenicilerin çalıştıkları bankalar 

 
Açıklamalar:

 İhracatı artırmak için yurtdışındaki firma ve kuruluşlarla da sıkı işbirliği içerisinde olmak 
gerekiyor.

 Akreditasyon konusunda MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı sorumlu. Ancak, iş 
yoğunlukları sebebiyle bunun takibini SSİ ve SASAD’ın yapması süreci hızlandırabilir.
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%20 hibe payı biçti. 15 milyon üst sınır. Bu rakam çok önemli. Ar-Ge kanununda istihdam 

sınırı 50 kişiydi bu da 30’a düşürülecek. 2023 yılında 120 Ar-Ge Merkezi hedefi varken 150 

Ar-Ge Merkezi var mevcut durumda. Bu sayı çok daha fazla artacaktır. 

 2012 verilerine göre vakıf şirketlerinin ihracatı 711 milyon dolar. 2016 ihracat hedefi toplam 3 

milyar dolar, yurtdışında ise 1,1 milyar dolara çıkmak. 2023 hedefinin %40’ı oradan gelecek. 

Şu an ASELSAN 74., TAİ 84.sırada. Ürüne geldiğimizde insansız hava aracı, temel eğitim 

uçağı, özgün helikopter ürünlerimiz var. Bu ürünlerde esas üretici İsrail ve ABD. Seri üretime 

geçtiğimizde bunları satmamız daha da kolaylaşacak. 

 İnsansız hava aracı piyasası 10-15 yılda 25 milyar dolar olacak dünyada.

 Tahminler mütevazı bence.

  ABD sivil hava sahasını insansız hava araçlarına açıyor. 

 2012, 2013 dahil, ağırlıklı olarak pazar gördüğümüz ülkelerde düşüş ya da düz gitme var. Dün 

verilen projeksiyonlarla 25 milyar dolara nasıl ulaşılır? Her bir sektöre yönelik stratejiler farklı. 

Her bir firma, üretimini 3 katına çıkarması gerekir. Her firmanın, her üründeki yaklaşımı farklı. 

5 milyarı yakalamak için üretim kapasiteleri artmalı, özgün ürün üretilmeli. Yoksa çok güç bu 

rakama ulaşmamız. Sivil pazara olan pazarlama stratejilerini de ayrıca geliştirmemiz lazım.

 Silahlı kuvvetler ve kamu kuruluşları da tanıtım faaliyetlerine katılmalı. Ürünleri sattığımız 

kurum ve kuruluşların kullanıcı olarak yaptığı takdimler çok etkili oluyor. Örneğin Havelsan 

kendi reklamını yapıyor ama bizim sattığımız ürünün de reklamını yaparsa çok etkili olur. 

Katar’da sempozyumda hava kuvvetlerinde general bir arkadaş hava bilgi sistemimizi 

anlattı. Kendi ülkenizde bunu kullanıyor musunuz diye soruyorlar. Tanıtımla ilgili kurum ve 

kuruluşlardan yetkili kişilerin yönlendirilebileceği bir birim olabilir mi?

 Kümelenme envanterleri oluşturmaya başladık. Müsteşarlıkla birlikte offset üzerinde çok 

duruyoruz. Havacılıkta 10 milyar dolar hedefliyorsak, bu sene kaçırdığımız 15 milyar dolardı. 

Fırsatları yakalarsak hedeflere ulaşırız.

 Ekonomi Bakanlığı ile sayısız kez görüşüp tebliği değiştirdik. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı yeni bir kümelenme teşviği çıkardı. Tüm Türkiye’de on kümeye vereceklermiş. Şu 

an sadece %50 destek var. Öte yandan offset uygulamalarını çok iyi değerlendiremiyoruz. 

Başka ülkeler offseti çok iyi uyguluyor. 31,2 milyar ülke siparişini offsetle alsaydık, sadece sivil 

havacılıkta 18 milyar $ ihracatımız olacaktı zaten.

 Ekonomi Bakanlığı olarak biz temsilcilik sayımızı 250’ye çıkardık, 3 sene önce 100 temsilcilik 

vardı. 130 merkezde ticari müşavirlik ve ataşelik açıldı. Firmalar bizden daha etkin bir 

şekilde yararlanmalı. Şikayetler olabiliyor. Ticaret Müşavirliği ve Ticari Ataşeliklerimizden 

faydalanmak firmalarımızın elindedir. Ne istediklerini, kimlerle ilgili hangi ülkede ne tür 

faaliyetlerde bulunmak istediklerini anlatırlarsa bu iş olur. 

 Mevcut kapasitemizle bu değerde ürünü üretecek durumda mıyız? Yoksa bu yatırımı kim 

yapacak? Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşvik programlarından faydalanabilmeliyiz.

Murad Bayar, Savunma Sanayi Müsteşarı

Dünya’da savunma harcamaları 1.7 trilyon dolar. Bunun içinde bütün ülkelerin savunma 

bütçeleri var. Bunun 600 milyar doları ekipmandan oluşuyor. Bunun da yüzde 90’ı ülkelerin iç 

pazarda harcadığı para. Geriye 50-60 milyar dolara tekabül eden bir pazar kalıyor. Biz geçen 

yılki toplantıda oluşturduğumuz kırılımda savunma sanayi ihracatında 5 milyar $ hedefliyoruz 

dediğimizde aslında bu pastanın 5 milyarını oluşturmayı planlıyoruz. 

Sivil havacılık başka ve daha büyük bir pazar. Airbus, Boeing ve Embraer bütçesinin büyük bir 

bölümünü dış alım oluşturuyor. 

Güvenlik ayrı bir pazar. Polisin, güvenlik asayiş birimlerinin ihtiyaç duyduğu ürünler burada 

devreye giriyor. 

MRO (Maintenance, Repair and Operations) da ayrı bir pazar, THY’nin HABOM (Havacılık Bakım, 

Onarım ve Modifikasyon Merkezi) kurma projesi devam ediyor. Bu projeleri de döviz kazandırıcı 

hizmetler olarak ayrı bir şekilde takip etmek lazım.

Güvenlik ve MRO pazarlarındaki gelişmeleri daha iyi izleyebilmemiz için SSİ’nin tüm bu pazarların 

temsilcilerini üye yapması gerekiyor. 25 Milyar $ hedefimiz bu şekilde oluşacak.

Oğuz Babüroğlu

Katılımcı ağırlığımız savunma sanayi alanında olduğu için bu alanı daha fazla konuştuk, daha çok bu 

konuda öneriler geldi ancak diğer sektörlerle ilgili değerlendirmelerimiz biraz eksik kalmış olabilir.

Murad Bayar, Savunma Sanayi Müsteşarı

Savunma sektöründe devletler, sivil havacılık sektöründe ise havacılık şirketleri müşteri. Dolayısıyla 

bunlar birleşmez, ayrıştırarak konuşmak lazım.

Oğuz Babüroğlu

Bu durumda savunmadaki 5 milyar $ hedefini ve havacılıktaki 10 milyar $ hedefini burada 

konuşmalıyız. Bu rakamları netleştirmiş olduk. Hep birlikte geçtiğimiz yıl hangi savunma ve 

havacılık ürünlerini tespit ettiğimizi ve diğer alanlarda (devletin rolü, KOBİ’ler, finansman vs.) 

geliştirdiğimiz önerileri hatırlayalım. Bunları okumamızın sebebi bunları yaptık ya da yapmadık 

diyebilmemiz. Geçen Arama Konferansı’ndan beri ne kadarını yaptık şimdi değerlendirmeniz 

için size soracağım. Neyi yaptık neyi yapamadık? Turkish Defence Alliance ile başlayacağım. 

Bu koyduğumuz hedeflerle ilgili eli kulağındayız da diyebilirsiniz. Örneğin mevzuat konusunda 

ne noktadayız? 10 sene içerisinde biri beşe çıkaracağız. Bizim prosedürümüz bu işin gönüllü 

yapılması ama gönüllülükte sıkıntı varsa mecbur değerlendirmelerinizi isteyeceğiz. Kitapçık bütün 

üyelerimizin eline geçtiyse ilerleme ne kadar sağlandı bunu söyleyelim.

Katılımcılardan değerlendirmeler:

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Destek Programını açıklanması çok önemli. 
4,5 milyon hibe, 6,5 milyon faiz desteği var. Ar-Ge’lerin ticarileşmesi bakımından çok önemli 
olacak. İkincisi ise TEYDEB desteklerinin yanında girişim sermayesi destek programını açtı. 
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hep taşeron firmalarımızdan bahsediyoruz. Ancak bu gibi yenilikçi firmalar henüz kiminle 
çalışabileceklerinin adreslerini bulamıyorlar.

 Askeri fabrikalar ve ana bakım tesisleri çok ciddi yatırımlardır. TSK lojistik sistemini 
ayakta tutmak için gereklidir. Ancak bunlar da ekonomiye kazandırılmalıdır, ileriye dönük 
vizyonlarımızda hayata geçirilmesi gerekiyor.

 KOBİ piyasası için bahsettiğimiz 40 milyon TL sektörümüz için az bir rakam değil. SSM’nin 
KOBİ’ler konusunda devreye girmesi lazım. Amerika’da geçmişi KOBİ olan bugünün önemli 
oyuncuları var. KOBİ’leri alt sistem üreticisi haline getirmeliyiz.

 TİMSA olarak askeri ve sivil havacılık ürünleri yapıyoruz. Savunma sektörü ile ilgili verilen 
hedefin gerçekçi olduğunu düşünüyorum ancak havacılık sektörü için verilen 10 milyar 
dolarlık hedef için çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum.

 Geçtiğimiz yıldan sonra ihracatı geliştirici bazı tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle silah 
dışı savunma ürünlerinde kredilendirme yapılması için SSM ve Eximbank arasında sözleşme 
imzalandı. Ayrıca silah dahil devletten devlete satış ve kredilendirme mekanizmasının 
hukuksal altyapısının oluşturulması için bu yıl sonuna kadar gerekli hazırlıklar tanımlanacak. 
Sanayi Bakanlığı tarafından kamu yatırımlarının offset kapsamına girmesi için yapılan 
hazırlıklar da 1-2 ayda tamamlanacak. İhracatta özellikle teknoloji transferi ile ilgili 
gelişmelerin çözülmesi yönünde önemli gelişmeler olduğunu düşünüyoruz. Ürün sahibi 
olmak konusunda kontrole tabi alt sistemlere sahip ürünlerin bazı ülkelere satılamadığını 
görüyoruz (kısıtlamalar uyguluyorlar). Kritik teknoloji ürünlerinin millileştirilmesinin programa 
alınması gerekiyor ürünlere piyasa yaratmak için.

 Güvenlik alımlarında da SSM rol almaya başladı, bu sektör de SSM’nin koordine edeceği 
konular arasına girmeli.

 Yatırımcılar sermayelerini inşaat sektörüne yatırıyorlar. Teşviklerden faydalanmamız için 
gerekli olan 20 milyonu bulamıyoruz.

 Özgün ürün geliştirilmesinde kamu Ar-Ge kuruluşlarının büyük rolü var. Kamu Ar-Ge ortaklığı 
modellerini geliştirmemiz gerekiyor. TÜBİTAK olarak daha çok devletten aldığımız ürünleri 
geliştirip devlete veriyoruz. Vakıf şirketleri ve KOBİ’lerle birlikte bir şeyler geliştirebilmek 
istiyoruz. Bizim altyapımızdan özel sektörün de faydalanmasını isteriz ancak bu belirli bir 
işbirliği modeli çerçevesinde olmalı.

 Bölgesel yolcu uçağı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetki alanına giriyor. Bu 
süreç netleşirse bu da çok önemli bir pazar oluşturacak. Komple uçak satışı gerçekleşebilirse 
havacılık sektöründeki hedefin yakalanması için farklı bir yol da elde edilebilir.

 5 milyar dolar ihracatın faturamıza yansımasını sağlayacak 2 milyar dolar ihracat için 
kesinleşmiş öngörümüz var. Geri kalan 3 milyar doları her yıl elde etmemiz için, bizim de 10 
yıl içerisinde 300-350 milyon dolar arası teklif vermemiz lazım ki 2023’ten itibaren 3 milyar 
dolar ek ciro yaratabilelim. (yani her yıl 30 milyar dolar teklife tekabül ediyor).

 Savunma sanayi oyuncuları temsilciliklere ne kadar gidiyor, SSİ bunun bilgilerini paylaşsa?

 Biz sanayiyiz ama bir yandan da müteahhidiz. Sipariş üzerine çalışırız. Herhangi bir ışık 

gördüğümüzde o konuda yatırımı mutlaka yaparız. Üretim dar boğaz değil, ürün geliştirmeye 

zaman ayırmalıyız. FNSS olarak konuştuğumuzda tüm ürünlerimizin ortak üretim içerdiğini 

söyleyebiliriz. Mutlaka tam kapasite üretim yapmak zorunda değiliz. Böyle bir sektör değil. 

Üretim kapasitesi bir sorun haline gelebilir ama önlenir. Sorun ürün geliştirmek. Geliştir-sat-

yap gibi olmalı model. 

 Askeri Ateşeler, yabancı ülkelerde firmalarla beraber hareket etmeli. Yabancı ülkelerde 

kendi ülkelerinin askerleri birlikleriyle toplantılara gidiyorlar. Ana yüklenici, alt yüklenici 

ve KOBİ’lerin oluşturduğu sistemde bir yapıya kavuşmalı, stabil olmalı, iş sürekliliği olmalı. 

Ana yükleniciler müsteşarlık tarafından destekleniyor ama alt yükleniciler için böyle bir 

destek yok. Çoğu firma 2-3 işten sonra teklemeye başlıyor. Sadece insan gücü olarak 

değerlendiriliyor. Hamaliyesi olan işler KOBİ’lere veriliyor. Yurt dışında her sene fuara 

katılıyorum ancak entelektüel birikim olmayınca yurt dışına satış yapamıyorsunuz. 

 Savunma ve havacılık KOBİ’lerinde sermaye birikimi olmuyor. Ekonomi Bakanlığı’nın çıkardığı 

bölgesel teşvik sisteminde savunma sanayi “stratejik sektörler” arasında yer aldı. Yatırım 

nerede yapılırsa yapılsın en üst seviyedeki teşviklerden faydalanabiliyor. Yatırım alt sınırı 20 

milyon ‘da tutulduğu için bu teşvikten büyükler faydalandı. Bu miktarın 5 milyona çekilmesi 

çok büyük bir ivme kazandıracaktır.

 Ürün geliştirirken zaten seri üretim yapacak şekilde geliştiriyoruz. Yatırım sorunumuz yok, 

ürünü zamanından yetiştiririz. Yeter ki yeterli talep olsun iç ya da dışarıdan. Savunma 

sanayinin rafta ürün bekletmemesi gerekir, çok maliyetlidir.

 Hürkuş, Anka gibi ürün geliştirme programları sadece ana yüklenicilerle yürümüyor. SSM 

koordinasyonunda diğer üreticiler de entegre edilmeye çalışılıyor. Alt sistemlerin her biri için 

uygun firmalar araştırıldı. En azından uçak ve helikopter üretiminde yoğun bir koordinasyon 

olduğunu söyleyebiliriz.

 Anka ve Atak projeleri ihracat odaklı geliştirdiğimiz projelerdi. Ancak devlet ilişkisi olmadan 

bizim bu ürünleri satmamız mümkün olmuyor. Örneğin, Amerika FMS üzerinden ilerliyor. 

Örneğin,. Anka’yı Türk FMS’i üzerinden Mısır’a satma projemiz vardı, mevcut konjonktür 

yüzünden şu an askıda. 

 1-2 senedir KOBİ tarafında bir uyanma var. Ana yükleniciler olarak parça değil alt sistemleri 

komple üretebilen firmalara ihtiyaç olduğunu söylememiz bir farkındalık yarattı. Herhangi 

bir zaman diliminde 200-300 KOBİ ile çalışıyoruz. Bunların hepsini bu aşamaya çekmemiz 

mümkün değil. Bunlar arasından 5-6 tanesini buraya çekebiliriz. Biz elektronik konusunda 

bazı adımlar attık. Ama kendi tarafımızda da bazı yaklaşımları ve huyları değiştirmemiz 

gerekiyor. İstediğimiz noktaya gelmemiz de bir 5 yıl sürer. Biraz yavaş bir süreç çünkü her yıl 

birçok yeni uçak tasarlanmıyor. Bu bir süreç ama sürecin başladığını söyleyebiliriz.

 Artık teknoloji geliştiren KOBİ’ler var, mühendislik firmaları var. Biz KOBİ’ler derken sanki 
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2. Stratejik Önceliklendirme Grup Çalışması 

İhracatta Portföy Önceliği ve Ağırlığı

SAVUNMA 

(33 oy) İHA ve İnsansız Araçlar (İHA/ANKA 27, insansız araçlar (robot/deniz) 3, silahlı insansız 
hava araçları 2 uzaktan kumandalı silah sistemleri (kuleler) 1)

(33 oy) Güdümlü Silahlar ve Savunma Sistemleri (hava savunma sistemleri 9, füze 7, güdümlü 
silahlar 5, savunma sistemleri 1, ,seyir füzeleri 1, güdümlü akıllı mühimmat -sistem 3, topçu 
sistemleri 2,güdümlü taktik saha mühimmatları 1,tanksavar 1, nüfuz edici bomba 1, hava solumalı 
sevk sistemleri 1, obüs 1)

(28 oy) Milgem ve Deniz Platformları (MİLGEM 13, deniz platformları 5, deniz savunma sistemleri 
dahil güdümlü roket ve füze sistemleri 4,yeni tip karakol botu 1,korvet 2,Gemiler 1,deniz araçları 1, 
süratli tank çıkarma gemisi 1)

(26 oy) Elektronik Sistemler ve Yazılım Ürünleri (elektronik harp sistemleri 6, siber güvenlik 
ürünleri 6, simülatörler 4, yazılım ürünleri (komut, kontrol, bilgi sistem yönetimi) 3, gece görüşü 2, 
aviyonik 1, sivil savunma ürünleri 1, akıllı kart ve sensörlü sistemler 2)

(20 oy) Atak ve Helikopter (Atak helikopteri 11, helikopter 7,Genel maksat helikopteri 1, silahlı 
helikopter paket sistemleri 1)

(18 oy) Zırhlı ve Tekerlekli Platformlar (paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar 4,Altay tankı 2,hafif zırhlı 
savunma taarruz araçları 4, kara sistemleri 1, yüzücü hücum köprüsü 1, zırhlı lojistik komple köprü 1, 
kara, platformları 5)

(12 oy) HÜRKUŞ ve Uçak (HÜRKUŞ eğitim uçağı 6, iniş takımı 1, eğitim uçağı 2, kargo uçağı 1, uçak 2)

(7 oy) Mühimmat (hafif mühimmat (tabanca fişeği ve yivli tüfek mühimmatları) 4, ağır mühimmat 
2, milli piyade tüfeği 1)

(3 oy) Uzay Platformları (uzay platformu 1, uydu fırlatma sistemleri 2)

(1 oy) Bakım Onarım Hizmetleri

HAVACILIK 

(11 oy) Bölgesel Yolcu Uçağı (bölgesel yolcu uçağı 6, küçük yolcu uçağı 3,yolcu uçağı 2)

(5 oy) Alt Sistem ve Parça Üretimi (sivil uçaklarda Boeing/Airbus uçak gövdesi ve iniş takımları 4, 
talaşlı imalat parçaları 1)

(3 oy) Havacılık Yer Araçları (uçak ve teçhizat çeken 1, uçak yükleyiciler 1, havaalanı yer hizmet 
araçları 1)

(1 oy) Simülatörler 

GÜVENLİK 

(1oy) Balistika (EGM- Kurşun Tanıma)

Murad Bayar, Savunma Sanayi Müsteşarı

Geçen yıl yaptığımız Arama Konferansı güzel bir gündem oluşturmuş ve yapmamız gereken 
ana başlıklar orada listelenmiş. Bunların takibini yapmamız gerekiyor. Geçen yıldan bu yana 
ihracat konusunda bir tökezleme oldu uluslararası konjonktür kaynaklı. Çok yoğun ihracat 
yaptığımız Ortadoğu pazarında 1-2 yıllık emeğimiz dondu, imza noktasında olan işbirlikleri henüz 
sonuçlanamadı. Bu sene bu yüzden biraz zaman kaybımız oldu. Bir prototip, ihraç edilebilir 
bir çıktı değildir. Örneğin Anka 2010’da bir prototipti, ardından olgunlaşma döneminden geçti. 
Bu yıl ancak üretim aşamasına geçti. Prototip, seri üretime geçemezse projeler ölür. İHA’lar da 
henüz prototip aşamasında. Denizde biraz daha iyi durumdayız, MİLGEM’in 2.si, 3.sü üretildi. 
Elektronikte yoğun bir yatırımımız var. Platform ihracatı önemli. Tank, İHA vs. satmadan bu 
rakamlara ulaşamayız. Henüz bu ürünler o aşamada değil. Tank 2016-2017’yi bulacak satılabilir 
olması için. Bunlarla birlikte 2-3 yıl içerisinde bir vitrin tamamlaması yapacağız ve bu aşamadan 
sonra bir ivme yakalayıp hedefimizi tutturabiliriz. Havacılıkta ise offsetin daha stratejik kullanılması 
gerekiyor, ancak bu şekilde Türkiye rekabet elde edilebilir. Bu hedefler iddialı ancak erişilemez 
değil, “SMART” hedefler. 6. Ülke olmak demek, Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 ülkenin hemen 
ardından gelmek demek. Ortadoğu’da yaşadığımız sıkışma, alternatiflerimiz olması gerektiğini 
gösteriyor. SSM yurtdışı ofisler açıyor. Örn. Kazakistan’da açıldı. ASELSAN’la ortak fabrika açılışı 
yaptık Kazakistan’da. Orta Asya ülkelerinde gelişme potansiyeli var. Kolombiya Şili ve Brezilya ile 
görüşmelerimiz sürüyor. Önceliklerimiz vitrini tamamlamak ve geçen yıl oluşturduğumuz gündemdeki 
gelişmeleri takip etmek.

Oğuz Babüroğlu

Şimdi gelelim ödevimize. Savunma ve havacılığı ayrı ele alacağız. Bu sektörlerdeki ihracat 
hedeflerimizi elde etmek için odaklanma açısından önceliklendirme yapacağız. Bir tarafta 
özgün ürünler ve hazır ürünler, bir tarafta çok iyi olmadığımız ürünler var. Bu sektörler için 
portföy mantığında bir “ilk üç” istiyoruz. Portföyümüzdeki ağırlıklandırmayı yapacağız. Buradaki 
bilgi birikimi ağırlığı bakımından havacılığı yazabilenler yazsın. Odaklanacağımız ürün, sistem 
vitrinimizde olacak. Mümkün olduğu kadar tanımlayarak yazalım. Havacılıkta sivil havacılığı 
kastediyoruz. Teknoloji değil ürün olacak. Herkes yazıyor şimdi.
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Murad Bayar, Savunma Sanayi Müsteşarı

Ortak aklın çıkardığı sıralama, yaptığım sıralamaya uyuyor. Neyi satacağız sorusunu cevaplandırmış 
olduk. Nereye satacağız ve nasıl satacağız sorularını şimdi cevaplamamız gerekiyor. Savaş gemisi 
satmak ciddi bir pazarlama stratejisi getiriyor ülke bazında. Dünya liginde de o seviyede bir 
oyuncu olmamız gerekiyor. İnsansız hava araçları ve güdümlü silahlar konusunda alternatifler 
az ve ilişkilerimizin iyi olduğu pazarlarda bu 2 ürüne yoğun talep var. Ayrıca bu ülkelerin tek 
alternatifi biziz. Cirit füzelerinde seri üretime geçildiği ilk sene yoğun sipariş alındı. SOM (Roketsan 
ve TÜBİTAK’ın ürettiği yerli seyir füzesi) muadili bir silahı, görüştüğümüz ülkelerin bizden başka 
yerden alma şansı yok. Ancak MİLGEM satmaya çalıştığımızda dünyada 8-10 tersaneyle rekabet 
etmemiz gerekir ve devlet başkanları düzeyinde savunulması gerekir. İHA’lar konusunda ise 
böyle bir siyasi desteğe gerek kalmadan satışlar yapılabilir. Hafif silahçılarla birlikte de marka 
oluşturmamız gerekiyor. İyi bir noktadayız ama marka gerekli. 1-2 sene içerisinde Türkiye’de Glock 
seviyesinde bir dünya markası çıkarılabilir. 1 ve 2. sırada çıkan ürünlerin pazarlama yöntemleri 
ve müşterileri birbirine benzeyecektir, teknolojik akıllı ürünler adı altında tek grup olarak da ele 
alınabilir. Platformlar ise ayrı bir gruptur (Atak, MİLGEM vb.). Bu konuda devletlerarası işbirliğinin 
önemi daha fazla. HÜRKUŞ hafif taarruz uçağı görevini yapabilecek bir ürün ve pazarda da talebi 
olacaktır. Uzay konusundaki çalışmalarımız henüz ihracat olgunluğunda değil.

3. Değerlendirme ve Yorumlar

 İHA’ya baktığımızda ürünümüz var, bize göre bu süre uygun. Ancak güdümlü savunma 
sistemlerini hemen İHA arkasında ihraç etme şansımız yakın vadede yok. HÜRKUŞ 2. sırayı, 
ATAK 3.sırayı alabilir. Ardından da MİLGEM ve deniz platformları ve sonrasında Altay 
tankının da içinde bulunduğu zırhlı ve tekerlekli platformlar gelebilir. Bunlar 4-5 yıl içerisinde 
gerçekleşebilecek üretimler. Seri üretime yeni başlıyoruz. Ancak güdümlü silah ve savunma 
sistemlerinde işin başındayız.

 Sıralamaya şaşırmadım, büyük ülkeler platform satıyorlar. 50 tane Atak, 20 tane Anka, 10 
tane MİLGEM’i bir yere satıyorsanız ancak ses getirebilir. Bir ülkeye giderken tam donanımlı 
girebilmeliyiz. Büyük platformlar bunu sağlıyor.

 Ses getirebilecek şeyler büyük sistem platform satışları. OBÜS’ün satışı için çeşitli ülkelerle 
görüşüyoruz. 1 yıl içerisinde başarı hikayesi paylaşmayı umuyoruz. Yukarı çıktıkça bazı 
konulardaki dışa bağımlılığımızı kırmamız gerekiyor. Çok yakın zamanda motor üretmeliyiz. 
GPS ve seyir sistemleri üretebilmeliyiz. 

 Pazar ne istiyor, kısa vadede neler olacak? Körfez ülkeleri ve Latin Amerika’da büyük 
bir potansiyel var. Buradaki pazarın %55-60 arasını yabancı tedarikçilerin karşılayacağı 
öngörülüyor. Pasifik Asya’da hava ve deniz savaşı öngörülüyor, havacılık ve deniz platformları 
talebi olacak. Orta Doğu’da ise kara sistemlerinde modernizasyon talebi olacak, yeni ürün 
beklentisi yok. Akıllı mühimmat ve silahlar, su üstü ve su altı deniz platformlarına talep olacak. 
Ortaya çıkan tablo doğru. Güdümlü silahlar konusunda da son 1 yılda başlatılan çalışmalar var.

 Her şirketin önceliği farklı ve her şirket kendi alanında çalışmaya devam edecek. Her şirket o 
yüzden ihtiyaç nedir ve pazar nedir kendisi açısından da incelemeli.

 Kore’deki ihaleyi alsaydık Atak helikopteri 1 numaraya çıkabilirdi. Ardından İHA gelebilirdi. 
Hürkuş’un c tipi dediğimiz silahlandırılmış versiyonu da ülkelerden daha çok talep alabilecek 
bir ürün. Bu da 3.sırada yer alabilirdi. 

 Kara sistemlerinde 6-7 milyon dolarlık proje öngörüyoruz, çok büyük yeni alım projeleri var. Bu 
alandaki potansiyel unutulmamalı.

 Küçük ve hafif silahların geliştirilmesi ve pazara yayılması büyük platform üretilmesine göre 
çok daha hızlı gerçekleşebilir. Her türlü hafif, orta ve ağır silahın Türkiye’de üretiliyor ve 
yurtdışına ihraç ediliyor olması gerekir. Halbuki birçok silah sistemlerinde yurtdışına bağımlılık 
söz konusu. Bu bağımlılık da birçok firmanın ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Ürünlerin sadece 
kendisi değil aksesuarlarına da talep var. Dolayısıyla sektörün lokomotifi olabilir.

 Yatırım teşviklerindeki stratejik uygulamalar KOBİ’lere de indirgenmeli.

 Muharip İHA’lar ön plana çıkacak ve istihbaratı bilgiler elde edilecek. Ana platform satışı katma 
değer yaratıyor ancak satışı zor. Güdümlü silahlarda bu kadar engel yok. TSK yüksek teknolojili 
ürünler tasarlatıyor bu da savunma sanayimiz için bir avantaj. 

 İlk sıralarda çok uzun sürelerde ortaya çıkabilen ürünler var. Yüksek katma değeri olan ürünlere 
yönelirsek ancak hedefi tutturabiliriz.

 Havacılıkta Airbus ve Boeing’e yapılacak yatırımlarla 10 Milyar dolar ihracat hedefini 
tutturabiliriz. Bu konuda yeni offset alımlarını iyi değerlendirmeliyiz.
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Yurtiçi oyuncular

 Devlet

 Sanayi

 TSK

Ne yapılacak?

 Devlet+Sanayi+Kullanıcı

 TAKIM oluşturmak

Nasıl?

 Hazır satım

 Yurtdışı sanayi katılımı

 Yurtdışı platformlara uyarlama

 Yurtiçi platform ile gidilmesi

 Müşteriye özel çözüm üretmek (Yurtiçi takım oluşturarak)

 Müşteriye ulaşmak+ dokunmak+konuşturmak+çözümü kafasında canlandırmak+süreç

Açıklamalar: 

İlk başta oyuncularımızı tanımladık. Biz nasıl offset yapıyorsak başka ülkeler de bunu talep 
edebiliyor. Teknolojiyi biz yapıp parçasını başka yerden alabiliriz. Cirit, UMTAS ve SOM füzeleri için 
bu şekilde görüşmelerimiz oldu. 4 yılda geldiğimiz nokta aslında bir kuantum sıçraması, gelişmeler 
var ama asıl yeni ürünlerimiz hazır olduğunda konsorsiyum ve takımları konuşacağız. Takımlar 
bazen %100 sanayi ile başlıyor, bazen elçilik bazen Cumhurbaşkanı, Başbakan devreye giriyor. 
Dolayısıyla ilk başta sanayici temasa geçse bile bağlayabilmek için devlet ilişkilerinin devreye 
girmesi gerekiyor. İşbirliği avantajı sağlamak için sanayi takım oluşturmalı.

2. GRUP (Platform)

Türk savunma satış modeli “stratejik pazarlama yaklaşımı”

 Ana platform için TSFM (TSK işin içinde)

 ToT – Ortak üretime açık – Tailoring/customization (müşteri isteklerine özel çözümleri birlikte 
geliştirme istekliliği)

 Alt sistem bazında yerli sanayi teşvik ve yönetimi

 Kredi desteği

 Proje ortaklığı (Geliştirici-üretim)

 Alt sistem bakım – onarım, modernizasyon (orta/uzun vade)

 İhracat türev çözümler

 Envanterden satış

Açıklamalar: 

Son 10 yıllık çalışmalarda savunma sanayimiz teknolojileri ortaya çıkardı, artık ihracat pazarında 
da kendimizi göstermek istiyoruz. Devlet olmadan, TSK olmadan, kredi olmadan, savunma 

ORTAK PAZARLAMA VE SATIŞ STRATEJİLERİ

Oğuz Babüroğlu

Geçen yıl yaptığımız yol haritası üzerinden birlikte geçeceğiz. Türkiye savunma sanayi ihracat 
hedeflerine ulaşmak için Turkey Inc. Modelinde tüm sektör ve tüm ülke olarak, bütün aktörleriyle 
birlikte hareket etmeli. Bunu nasıl yapacağımızı ortaya çıkarmak için bir pazarlama ve satış 
stratejisi grup çalışması yapacağız.

Şimdi şöyle bir çalışmamız var. İşbirliği avantajını gerekli olan değer zincirinde nerede ise orada 
kurgulamak için yapacağız. Bazı yerlerde ürünlerimiz hazır, bazıları gelişim evresinde. Platform 
satışı ile ilgili Kore’de bir deneyimimiz var. Nasıl daha iyi yapabilirdik onu konuşabiliriz. Pazarlama 
ve satışta işbirliğini konuşacağız. Devlet, Ar-Ge ve alt yükleniciler ne gibi yeni iş modelleri 
oluşturabilirler? Apple’in yaptığı gibi birbirleri arasında konuşan platformları savunma sanayinde 
oluşturabilir miyiz? Hafif silahlar ve mühimmat, çılgın ve özgün ürün ise diğer bir maddemiz. 
Nerede en fazla katkımız olacak ise o gruba gidelim.

Görev, işbirliği avantajı ve formülünü tanımlamak. Vaktimiz kalırsa da geçen seneki projeleri 
değerlendireceğiz. 

Aşağıdaki alanlarda işbirliği avantajı ve formülü nasıl sağlanır?

1. İHA+Güdümlü

2. Platform

 Deniz:MİLGEM

 Hava: ATAK+HÜRKUŞ

 Kara: Zırhlı

 Elektronik +Yazılım

3. Hafif Silahlar ve Mühimmat

4. “Çılgın”- Özgün Ürün 

5. Sivil Havacılık ve Alt Sistemler

1. Pazarlama ve Satış Stratejisi Grup Çalışması

1. GRUP (İHA+Güdümlü)

 Kim?

 Yurtdışı siyasi irade

 Yurtdışı müşteri/kullanıcı

 Yurtdışı sanayi (katılımı)

 Yurtiçi siyasi irade

 Yurtiçi müşteri (TSK)

 Yurtiçi Sanayiler
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Açıklamalar: 

Hafif silahlar ve mühimmat grubunda %90 Türk malı ve hammaddesiyle yapılan ürünlerden 
bahsediyoruz. Bu konuda dünya pazarında güçlü oyuncularda işçi maliyetleri yüksek, bizde 
ise daha az, bunu da avantaj olarak kullanmalıyız. Türkiye’de kaliteli ceviz ağacı kullanılması da 
bir avantaj. Kaliteli ceviz dipçiği kullanılan silahlarımız dünya çapında da tanınmaya başlandı. 
Firmalarımız arasından yaklaşık 10 tanesi çok iyi yolda. Bunlar kendi özgün ürünlerini yaratırlarsa 
önümüzdeki yıllarda satışlarını katlayarak artırabilecek kapasitedeler. Av tüfekleri, her amaca 
uygun yapılırsa yerel güvenlik güçlerinin de kullanabileceği tüfekleri üretebilecek durumdayız. Bu 
konuda yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor.

4.GRUP (“Çılgın”-Özgün Ürün)

 Hipersonik Akıllı Mühimmat

 Bukelamun Projesi

 Plazma Tabanlı Motor

 Optik Gözetleme Uydusu Karıştırma

 Gece Görüşlü çok fonksiyonlu, akıllı gözlük

 Kask/Başlık

Hipersonik Akıllı Mühimmat

 Alt teknolojilerin belirlenmesi ihtiyacı

 Hipersonik Motor 

    Plazma motor

 Yüksek ısı/sürtünmeye dayanıklı hafif malzeme

 Otonom (güdüm) alt sistemi 

 Yüksek ivmeye dayanıklı alt sistemler (GPS, ANS, vb.)

 Düşük hacimli, hafif yüksek tahrip güçlü patlayıcı

Açıklamalar:

İlk 2 proje başlatıldı. Diğerlerini savunma sanayi ihracatını canlandırabilecek projeler olarak 
listeledik. Grubumuzda herkesten bir silah önermesini istedik ve onları puanladık. Grubumuzda 
en fazla oy alan hipersonik akıllı mühimmat üzerine biraz daha detaylı çalışıp detaylandırdık. 
Üniversiteden başlayıp sanayiye doğru giden bir iş modeli düşündük.

5.GRUP (Sivil Havacılık ve Alt Sistemler)

 Bölgesel Uçak

 TUSAŞ-(TEI+TAI)

 HUTGM

 TURKISHTECH.

sanayi iş ortaklıkları olmadan, KOBİ olmadan olmaz diyoruz. Platform, katma değeri yüksek bir 
satış sağlıyor. Platformların devletten devlete satılıyor ve kritik teknolojilerin işin içine giriyor 
olması sebebiyle. Hiçbir zaman firmadan firmaya doğrudan satılamıyor. TSK’nın kullanıcı olarak 
en büyük referans olması sebebiyle işin içinde yer alması gerekiyor. Platform üstünde kullanılan 
alt sistemlerin 10 yılda bir değişmesi gerekiyor, bu nedenle hazır ve devam eden bir pazar da 
yaratıyor böylece 5 Milyar dolar bakım onarım hedefimize de katkı sağlıyor. Ayrıca TSK için 
geliştirdiğimiz ürünlerde tasarım aşamasında, ihracat türev çözümlerinin de oluşturulması 
gerekiyor. Devletlerarası satış kanununda yer alan envanterden satış maddesinin de bir an önce 
yürürlüğe konması gerekiyor. 

3. GRUP (Hafif Silahlar ve Mühimmat)

 Tabancalar: Altı üretici var. Bazı üreticiler dünya pazarında hakim emsal ürünlerin 
kalitesinden tabanca üretip ihraç ediyor. 

 Av Tüfekleri: Yivli ve Yivsiz Av Tüfekleri üreticilerinde tüfekler ne kadar kaliteli olursa olsun 
özgün tüfekler değil. Katma değeri yüksek markalar adı altında üretim yapmazsak satış az 
miktar artar. Örneğin, bazı firmalar hemen hemen her yıl ürün geliştiriyor. Dünya pazarında 
trend yaratarak marka değerini yüksek tutuyor. Kendi Ar-Ge’si çalışıyor. Yurtiçi-yurtdışı 
reklamlar yapılabilir.

 Mühimmatlar (Yivli ve Yivsiz Mühimmatlar): Av tüfeği fişeğinde çok iyi konumdayız. Özel 
sektör üretip, satıyor. Dünya standartlarına uygun mermi ürettiğimiz sürece dışa bağımlılıktan 
kurtulacağız. 

 Sportif Havalı Tüfekler ve Tabancalar

 Askeri amaçlı muharebe silahlarında ürettiğiniz her silah veya en az 2-3 tanesi dünya 
çapında kalitesini kabul ettirmeli. Bunun için de TSK’nın ya da herhangi bir yabancı ordunun 
kullanıyor olması lazım.

 Less Lethal Silahlar (Öldürmeyen silahlar): Bu silahların mevzuatı henüz belli değil. Dünyada 
bu silahlara talep olduğu için mevzuatın netleşmesi hızlandırılmalı. Bu silahlar sahip olduğu 
elektronik sistem ile mesafe ayarı yapıyor, öldürmüyor, yaralıyor. 

Markalaşmak 

 Tabanca alanında markalaşmak için dünya pazarlarındaki ihtiyaçlara göre oluşan ve değişen 
trendleri izlemek lazım, ve resmi kuruluşların hepsinin, EGM ve TSK dahil, yerli tabanca 
kullanmaları gerekir; hem milli açıdan, hem de sektöre katkıda bulunulması açısından.

 Çok iddialı ve kalitesini kabul ettirdiğimiz gittikçe alıcısı artan tabancaların dünya 
pazarlarında tanıtımını yapmamız gerekiyor. 

 Av alanında markalaşmak için: Av Tüfeği-katma değeri yüksek tüfekler, Launcher Tüfekler- 
Emniyet Güçlerinin kullanacağı pompalı AWZO tüfekler . Farklı alanlarda kullanılacak yeni 
inovasyon ürünü tüfekler: kaliteli tüfekler 

 Askeri amaçlı üretim izni sadece ihraç kaydıyla alındı. TSK-Emniyet için de satış 
yapabilmeliyiz. İçeriye satış yapmamız ihracat için önemli bir referans.

 CIP bünyesi içerisinde silah test merkezi lazım. SSI: Test merkezi uygulaması lazım.
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2. Kapanış Konuşmaları

Sayın Dr. İsmet YILMAZ 
Milli Savunma Bakanı

Sayın Valim,

Sayın Başkan,

Savunma ve havacılık ailesinin değerli temsilcileri,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şahsım olarak, bu tür ortak akıl toplantılarının çok faydalı olduğunu düşünüyor, bu nedenle Oğuz 
Babüroğlu’na, Şeref Oğuz’a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 

Türkiye, muhakkak ki iyi bir noktada. Geçmişe kıyasla, düşünemediği kadar iyi bir noktada. Zaten 
konuştuğumuz konulardan belli. Biraz önce Selçuk Bey anlattı. Filipinler’e gitmişler, yanlarındaki 
Brezilyalı sormuş, “Biz buraya 25-30 yıldır gelip gideriz. Siz ne zaman çıktınız?” diye. Peki, 25-30 
yıl önce Türkiye’nin Filipinler’e önerecek bir şeyi var mıydı? Bir listesi var mıydı? İhracatı, portföyü, 
önceliği ve ağırlığı var mıydı? Yani bir şey olacak ki; onun pazarlamasına onun satışına gidebilesin. 
Dosya boş olunca hiçbir yere gidemezsin. Dolayısıyla da Türkiye şimdi en azından, dosyası dolu, 
sandığı dolu. Platform diyoruz, platform satışı gerekli. Platform sandık, içi dolu sandık satışı diye almak 
lazım. Hem sandığı satıyorsunuz, hem de sandığın içindekileri satıyorsunuz. O sandığın içinde ne varsa 
ona katkı, aynı zamanda sandığı üretene de katkı. 

Prof. Dr Kemal Karpat’ın sözüyle aktarıyorum, “Türkiye’nin 90 yıl içinde en büyük kazanımı modern 
bir millet olmayı büyük çapta başarmış olmasıdır. Modern milletten ne anlamamız lazım; demokratik, 
yaşam seviyesi kabul edilebilir derecede ileri ve halk iradesine sahip bir hükümetin bulunması olarak 
anlamalıyız” diyor. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak esastır. Bizim burada da yaptığımız toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ya da emniyetin değil. Eğer güvenlik 
olmazsa hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla burada yapılan çalışma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet’e 
yönelik değil toplumun genelinin ihtiyacı olan güvenliği sağlamak içindir. Aslında, güvenlik sağlayıcı 
sektör desek çok daha doğru olur. 

Türkiye, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya ulaştı. “İnsanı yaşat ki, devlet de yaşasın”, ilkesi 
de aynı kaynaktan çıkmaktadır. İş önemlidir, adalet önemlidir, özgürlük önemlidir. Bugün Türkiye’de 
ekonominin de önemi anlaşılmıştır. Türkiye 200 seneden beri, bugünkü refah ve gelişme seviyesine, 
hatta dünya gözünde hürmete hiç bu kadar nail olmamıştı. “Bunu diyen AK Parti Bakan, milletvekili 
veya parti mensubumuz olsa herhalde derler ki “AK Partili, normal, söyleyecek”. Ama hiç kimse 
Cumhuriyet’le yaşıt 1923 yılında doğmuş Kemal Karpat’a da AK Parti zihniyetinde diyemez herhalde.”

200 yıllık Türkiye Devleti tarihinde hiçbir şekilde olmadığı kadar güçlü bir devletimiz var ve “hiçbir 
dönemde de bu kadar hürmete layık değildir” deniyor. Bunu sağlayabilmek için de ekonomide ve 
savunma sanayinde mutlaka güçlü olmamız lazım. Ekonomi ile demokrasi arasında bağ kurmayı 
başaran Türkiye, daha büyük bir zenginliğe doğru yürüyor. Hem demokrasinizi, hem de ekonominizi 
geliştireceksiniz. Bu süreç içinde demokrasi kültürü, yani ortak yaşama kültürü de oluşacak.

 THK

 TCI-TSI

 KOBİ BİRLİKLERİ+KÜMELENME

 ÜNİVERSİTELER

 ASELSAN

 HAVELSAN

 OEM - Yabancı ortak (Hızlılaştırmak için)

Pazarlama için yeni bir işletme şirketi

 Alt Sistem Parça Üretimi

Önbilgi:

Şu an toplam sipariş

AIRBUS A330-20 adet-3,5 Milyar $

AIRBUS A320-117 adet-13,5 Milyar $

B777-20 adet-4,7 Milyar $

B737-95 adet-9,6 Milyar $

TOTAL: 252-31,2 Milyar $

Offset Yasası (Torba içinde)

 Tüm Sivil Kamu alımları için (belli bir tutar üstü) (sivil şirket dahil) (extra maliyet yok)

 Alıcı kuruma havayoluna kadar yarar sağlamak

 Yaklaşma radarı (PAR)

 MRO (2010 yılı değeri dünyada 42 Milyar $)

 TURKISHTEC. Öncülüğünde sertifikasyon işlemlerinin tamamlanması

 

Açıklamalar: 

THY ve Pegasus, uçaklarının alımında bir offset beklentisi koyarsa bu hepimiz için bir ihracat 

pazarı yaratıyor. Offset yasası gündemde ancak bu sivil alımları etkileyebilir mi henüz bilmiyoruz. 

Ancak ulaştırma ve enerji gibi sektörlere yayılacağını düşünüyoruz. Offseti vermemek için alıcılar 

ekstra maliyet gerekebileceğini öne sürebiliyorlar aslında bu doğru değil, kendisine yansıyan bir 

maliyet yok aslında ancak bu durumdan bir karı da olmadığı için yanaşmayabiliyor. Ancak Türkiye, 

alım gücünü öne sürerek bu konuda baskı oluşturabilir. En son uçak alımında 18 milyar dolarlık bir 

ihracat fırsatı kaçırıldı.

Sivilde 2. Proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda bölgesel uçak 

projesi olarak yürütülüyor. Bu sistemin ihracat şansı ortaya çıkacak ürünün ekonomik olmasına 

bağlı. Motorlarını daha ekonomik motorlardan oluşturmaya çalışıyoruz. 4-5 senelik bir üretim-

lisanslama sürecini takiben yapılabilecek bir ihracat söz konusu burada. Çok kısa vadeden 

bahsedemiyoruz.
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ayırabilir miydi? Ki bu 1 milyar dolar sadece ALTAY’a ayırdığımız para. Hem zırh teknolojisi hem 
otokar hem de motoruyla birlikte belki 1 milyar 50 milyon dolara ulaşabilecek bir rakam. İşte ATAK 
için ayırdığımız milyar dolarlar, ANKA için ayırdığımız bedeller var, insansız hava araçları için de. 
Dolayısıyla Türkiye bugün, ihtiyacı olan ürünlere, geçmiş dönemde hiç olmadığı kadar kaynak 
ayırabilen bir ülke konumundadır. 

Tabi bu sektör, zor bir sektör. Ama burada önemli olan sektörün sürdürülebilir olmasını 
sağlamaktır. Bu da ihracattan geçiyor. Muhakkak ki ihracatı yapmak için de ürünleriniz olacak. 
Liste çıkarıldı; ihracat portföyü ve ağırlığı adı altında. Ne satabiliriz, nereye satabiliriz? diye Oğuz 
Bey’in bir sorusu vardı. Yunus Emre diyor ki; “Çeşmelerden bardağın, doldurmadan kor isen; bin 
yıl dahi durursan, kendi dolası değil”. Yani sen ne üretirsen üret. ATAK Helikopterin var, ANKA 
Helikopterin, ALTAY’ın, milli piyade tüfeğin, MİLGEM’in var. Bunların pazarlamasını, tanıtımını 
yapmazsanız, teknolojik yönünden üstünlüğünü, kalite yönünden üstünlüğünü, fiyat yönünden 
daha cazip olduğunu anlatmazsanız bir anlamı kalmayacak; ürünlere yönelik, hem servis hizmeti 
hem de siyasi iradenin desteği olmazsa, bu ürünleri pazarlayabilmek de mümkün olmayacaktır. 
Muhakkak ki birçok ürünü üretebilecek duruma gelmek büyük başarıdır. Bu başarından daha 
zoru, sürdürülebilir kılmaktır. Bugün Avrupa ülkelerindeki birçok savunma sanayi şirketi birleşip 
küçülüyor, daha verimli hale gelmeye çalışıyor. Yükte hafif, pahada ağır olanları kendilerine 
bırakıyorlar. Geri kalan kısmını ise dışarıdaki ülkelere transfer ediyorlar ki onlar da yapsınlar, 
üretsinler. İnşallah biz de Türk platformlarının azami ölçüde Türk sistemleriyle donatılmasına 
gayret göstereceğiz. Yine İzzet Amiralim dedi ki, “Yukarı çıktıkça birçok eksikliklerimizin farkına 
varıyoruz.” Filozoflar da öyle diyor; “Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir.” Bildikçe 
bilmediğiniz şeyler artar. Öte yandan, “cahil, cesur olur” sözü, hiçbir şey bilmeyen, bilmediğini de 
bilmez, onun için de böyle derler. Ama bildikçe, daha ne kadar bilgiye ihtiyacınız olduğu ortaya 
çıkar. O bakımdan Türkiye, iyi bir yoldadır. 

Benzer şekilde belki siber teknoloji üzerinden yapılacak saldırıya da, en az risksiz belki en az 
zarar verebilecek şey olarak gereken yapılacak. Bu süper çılgın projeler hangisi derseniz, tabi ki 
TÜBİTAK. Kurumu ziyaret ettim. Çok az sayıda teknik personelle, dünyada eşi benzeri olmayan 
bir teknolojik ürünü ortaya çıkarmış durumda, tebrik ediyorum. TÜBİTAK’ın o bölümünü bir KOBİ 
olarak düşünürsek, üst teknolojik ürünleri ortaya çıkarabilmiş olması gurur duyacağımız bir şeydir. 
KOBİ’ler bizim için çok önemli bir konumdadır.

Bir arkadaşım dedi ki; “Devletin ortak üretime izin vermesi gerekir”. Biz bunu yapıyoruz. Mesela 
Kazakistan’da, Kazakhstan Aselsan Engineering örneğinde olduğu gibi, Kazakistan’da Aselsan’la 
ortak üretim şirketi kurduk. Dolayısıyla devletin izin vermemesi gibi bir durum yoktur. Bizim 
şirketlerimizin her birisine diyoruz ki, ülkelere güven vermek lazım. Kendi ülkeniz için üretirsiniz, 
ondan sonra durursunuz. Dolayısıyla ondan ziyade %100 güvenebileceğiniz ve ortak üretim için 
hangi ülke daha uygun ise, yapılabilirlik varsa, oradaki ülkelerin şirketlerine katılmanız, üretimde 
ortak olmanız çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. 

Sonuçta bu toplantıdan çıkacak ortak akıllara bizim de ekleyeceklerimiz olduğu kadar, bizim de 
yapmamız gerekenler vardır. İhracat ile ilgili üzerimize düşen görevler vardır. FMS Modeli gibi ya da 
en azından bir kredi sistemini mutlaka oluşturabilmeliyiz. Bu kredi sistemiyle, kendi KOBİ’lerimizi 
kendi savunma sanayi ürünlerimizi ve üreticileri destekleyebilmeliyiz. Konuyla ilgili Ekonomi 
Bakanımız bize bir sunum yaptı. Dolayısıyla onun bu yönde bir talebi var. Bizim de talebimiz var. 

Ülkemiz uluslararası dinamiklerin her gün yeniden belirlendiği, dünyanın en hareketli coğrafyasında 
yer almaktadır. Türkiye’nin bölgesel ve küresel açıdan istikrarını sembolize eden bugünkü değeri, 
bölge halklarına ve devletlerine de umut ışığı olmaya devam etmektedir. Örneklerini vereyim. 
Herkes başka şekilde bakabilir. Başbakan yardımcımız Bekir Bozdağ geçen haftalarda, Kamerun’a 
gitti. Kamerun’da, Kamerun Parlamentosu’nda milletvekillerine seslendi. Türkiye Parlamentosu’na 
herhangi bir ülkenin bakanı gelip seslenmiş midir? Veya gidin Amerika’ya hiç kimse kongrede 
veya senatoda seslenmiş midir? Veya Almanya’da parlamentoda Bakana konuşma izni verirler mi? 
Diyor ki Bekir Bozdağ, “Parlamentoya hitap ettim, devlet başkanıyla görüştüm. Rol model olarak 
Türkiye’yi kabul ettik. Türkiye gibi olmak istiyoruz diyorlar.” Arkadaşlarım bilirler. Ben Fas’taydım. 
Fas’ın Dışişleri Bakanı diyor ki; “Sizin bu coğrafya ile çok daha fazla ilgilenmeniz, çok daha fazla 
destek olmanız gerekir.”  Benin’in büyükelçisi geldi. O toplantıda da yine arkadaşlarım vardı. 
“Biz sizi örnek alıyoruz” diyorlar. Bilin ki Türkiye, hem Balkanlar’da hem Afrika’da hem de Orta 
Doğu’da örnek bir ülkedir. Küresel ve bölgesel konjonktür, her ülke için olduğu gibi ülkemiz için 
de yeni tehditler meydana getirmektedir. Bu tehditlere karşı varlığımızı sürdürebilmek için “Milli 
Savunma Sanayi”mizin önemi ve gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Savunma sanayi 
tam bağımsızlığın olmazsa olmaz unsurudur. Eğer tam bağımsız savunma sanayiniz yoksa tam 
bağımsız bir ülke diyemezsiniz, çünkü başkasına bağımlısınızdır. Genelde çağdaş devletlerde 
karşılıklı bağımlılık vardır, ama herhalde en son bağımlılık olacak nokta bu savunma sanayidir. 
Savunma sanayine sahip olmak, güçlü devletin gereğidir. Savunma sanayi ürünlerine sahiplikte, 
güçlü ordunun en önemli göstergesidir.  

Biraz önce arkadaşlarım diyorlar, “Silahlı Kuvvetler numune alımı yapsın”. Niye? Silahlı Kuvvetler 
her ürünü almıyor. Eğer Silahlı Kuvvetler ürünü alırsa her türlü testten, incelemeden geçmiş, kılı 
kırk yararak, bir kuyumcu inceliği ve hassasiyetiyle bu ürünleri almış demektir. İşte o güven, ürüne 
marka değeri katıyor. “Silahlı Kuvvetler alsın, o artı değer bize gelsin”, bunu bir sefer yapabiliriz. 
Eğer o kuyumcu hassasiyetinden uzak, incelik göstermeden ürünleri alırsak ve diyelim ki o ürünleri 
bir ülke aldı, eğer ki yarı yolda bırakırsa o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imajı, güvenirliliği 
zedelenir. Dolayısıyla TSK’nın bu hassasiyetini de haklı görmek lazım, çünkü bu bizim ilave marka 
gücümüzdür. 

Savunma Sanayi, teknolojide ve bilgi teknolojilerinde de gelişmiş olmanın göstergesidir. Savunma 
Sanayi ürünleri yine katma değerli ürünlerin başında gelmektedir. Biraz önce Latif Bey söyledi; 
“bizim ihracatımızda kg değerimiz yaklaşık 1,5-2 dolar” diye. Almanya için 4,5-5 dolar gibi bir 
rakam söyleniyor. Arkadaşlarımın bana verdiği bilgi, eğer biz ATAK Helikopteri’ni ihraç edersek 
5.000 dolar, eğer GÖKTÜRK 2 Uydusu gibi bir uyduyu ihraç edersek 200.000 dolar. 2023’te 
500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. O hedefe nasıl yaklaşabiliriz? İşte o hedefe, yüksek katma 
değerli ürünlerle, yani uydu üreterek, ATAK Helikopteri ya da platformlar üreterek ulaşabiliriz. 

Peki, bunlar için her türlü kaynak ayrılsa yeri midir? Yeridir. Neden yeridir? Çünkü güvenliğin 
bedeli olmaz. Eğer güvenlik olmazsa can güvenliğiniz, mal güvenliğiniz yok. Hürriyetiniz de yok, 
hakkınız da yok. Mal da olmaz, eğitim de olmaz. Seyahat de olmaz, aklınıza ne geliyorsa. Her şeyin 
temeli güvenlik. Güvenliğin üzerine geri kalanları bina edersiniz. Ve Türkiye’nin geldiği seviyeye 
baktığımızda, biz ALTAY Tankı üretiyoruz. Teknolojisini elde etmeye çalışıyoruz. Ayırdığımız 
kaynak 1 milyar doların üzerindendir. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye 1980’li, 1990’lı yıllarda, 
25 milyon dolar borç almak için dışarıya giden bir ülkeyken, 1 milyar doları bir AR-GE projesine 
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Oğuz Babüroğlu

Geçen yıl belirlediğimiz projelerin gidişatı ile alakalı 2-3 arkadaşımıza söz vereceğim. 

Eximbank:

Geçen yılki arama konferansında Coface, Hermes benzeri kredi mekanizması oluşturulması için 
bize görev verilmişti. Bunu gerçekleştirdik MKEK’nin Amerika’ya mermi satışında. Oldukça zor bir 
işi başardılar, kendilerini tebrik ediyoruz. Döviz kazandırıcı hizmet kredileri uygulama esaslarında 
değişikliğe gittik, sivil havacılık bakım onarım desteğinde 2 yıl vadeli krediler oluşturduk.

Makine Kimya Enstitüsü Kurumu (MKEK)

Biz Amerika’yı MKEK olarak son 30 yılda ihmal etmişiz ancak Amerika’nın sivil piyasası bize başka 
taraflardaki tıkanıklıkları aşabilecek bir fırsat veriyor. Wall mart, Eximbank işbirliğiyle şu an için 
2014 sonuna kadar 34 milyon dolarlık iş bağlantımız var, 60 milyon dolara çıkması bekleniyor.

PROJELER

Oğuz Babüroğlu

Pazarlama ve satış stratejisi grup çalışmasında ortaya çıkan stratejilerinizi hayata geçirebileceğiniz 
proje önerilerinizi takip edebilmek için toplantı çıkışında tüm gruplardan yazılı olarak rica ediyoruz. 

İHA ve Güdümlü Sistemler Projesi

Önerilen modele göre geçtiğimiz dönemde;

Roketsan + Aselsan, Roketsan +TAI, TAI + Roketsan, Aselsan + Roketsan ortaklıkları/işbirlikleri ile 
yurtdışı pazarlama çalışmaları yapılmıştır.

Şu anda ve önümüzdeki dönemde bu işbirliklerine ilave olarak TÜBİTAK + Roketsan işbirliği 
ortaklıkları da kurularak, belirli dönemlerde çalışma ve gelişmeler raporlanacaktır.

Sivil Havacılık

Büyük uçak üreticilerinden alınan komponent ve uçak parçalarını üretip ihraç etme projelerinin 
ana ihtiyaçlarından biri de alım yapan havayollarının yerli üretim taleplerini Airbus/Boeing 
firmalarından istemeleridir.

 Sektör olarak bunun uçak birim bedeline ek maliyet getirmediği her ortamda anlatılmalı.

 Gerekirse bu yerli katkıdan oluşan yurtiçi değerden havayollarının da fayda sağlayacağı 
mekanizmalar kurulmalı ve işletilmelidir.

 Benzer yerli katkı taleplerinin her büyük kamu alımında alınmasını sağlayacak kanuni 
düzenlemeler de hayata geçirilmelidir.

Ülkemizin de ihtiyacıdır. İnşallah belli bir süre sonra o süreci de tamamlarız diye düşünüyorum. 

Bundan 10 yıl önce %80 oranında dışa bağımlıydık. Şimdi dışa bağımlılık %40’lar civarındadır. 
İnşallah 2023’te de 25 milyar dolarlık ihracatı yakalarız. 

Takım ruhu içinde hareket etmek çok önemli, zaten platform ürünü de takım ruhu halinde hareket 
etmenin sonucudur. 

Savunma ve havacılık sektörü çok hassas. Mesela domates üretmek farklı bir şeydir, karpuz üretimi 
farklı bir şey, o kadar dikkat çekmez. Gelmeden önce Wall Street Journal 17 Kasım’daki haberinde, 
muhtemelen bizim Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir arkadaşımızdaki bilgiyi de alarak, diyor ki 
“Avrupa’nın büyük İHA projeleri finansman sorunları nedeniyle başlangıç aşamasında kalmış, 
bu yüzden Avrupa ülkeleri;  ABD ve İsrail malı İHA’ları almayı tercih ediyor. Türkiye ise kendi 
İHA’sını üretme başarısını göstermiş durumda. Üstelik kalite olarak sadece Orta Doğu ülkelerine 
değil, ürünlerini Avrupa’ya da pazarlamaya başlamış” diye haber veriyor. Tabi bu iyi midir, kötü 
müdür ayrı bir şey ama ürettiğiniz bir şeyin yurtdışında, çok çarpıcı bir şekilde görüldüğünü ve 
bunun dikkat çektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu başarıyı sağlayan savunma sanayi ve havacılık 
sektöründeki bütün KOBİ’lere, şirketlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına, emeği geçenlere 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bu arama konferansının moderatörü Oğuz Babüroğlu’na, Latif Aral Aliş Bey’e ve onun ekibiyle 
birlikte katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum.  

Şundan hiç şüpheniz olmasın ki, Kemal Karpat hocanın dediği gibi, Türkiye bugün, 200 yıllık 
Türk Devlet tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Eğer bir olursak, beraber olursak, takım ruhu 
içinde çalışırsak hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye Devleti tarihinin bundan sonraki sürecinde de en 
güçlü dönemlerini biz göreceğiz. Bizden sonra evlatlarımız görecek, ondan sonra da torunlarımız 
görecek.

Emeği geçenlerin hepsinin yüzü ak olsun, yüz aklığı iki cihana bedel diyorum, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Platform satışları için “Türk Savunma Satış Modeli” (TSSM)

 Platform satışlarında devletten devlete satış

 TSK, kullanıcı olarak satış süreçlerinin içerisinde aktif rol alıyor

 Ana platformlarda 3 dünya markası yaratmak:

 Hava -> ATAK

 Kara -> ALTAY

 Deniz -> MİLGEM

 TSSM alt sistem bazında yerli katkıyı maksimize eder.

 TSSM alt sistem/KOBİ bazında yerli sanayi teşvik ve yönetimi yapar.

 Devletten devlete satışlarda kredi destek mekanizması

 Proje ortaklığı (Müşteri ile tasarım aşamasından itibaren ortak geliştirme, ortak üretim projeleri)

 Alt sistem / Bakım Onarım / Modernizasyon orta- uzun vadeli iş potansiyeli sunuyor

 TSK envanterinden platform satışı için hukuki düzenleme

 Kural koyucu ve uygulayıcı makam: SSM

ETKİNLİKTEN
KARELER

KISALTMALAR DİZİNİ
AB Avrupa Birliği
ANS Adaptable Navigation Systems
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
EUC İhracatçıdan Alınan Son Kullanıcı Belgesi (End User Certificate)
GPS Global Positioning System
GTİP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
HABOM Havacılık Bakım, Onarım ve Modifikasyon Merkezi
MKEK Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
MRO Maintenance, Repair and Operations
MSB Milli Savunma Bakanlığı
OEM Original Equipment Manufacturer (Orjinal Ekipman Üreticisi)
SASAD Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği
SSİ Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği
SSM Savunma Sanayi Müsteşarlığı
TCI Turkish Cabin Interior
TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TSI Turkish Seat Industry
TSSM Türk Savunma Satış Modeli
TSKGV Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

66 67



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

68 69



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

70 71



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

72



SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ VİZYON BULUŞMASI
ARAMA KONFERANSI®

74


	_GoBack

