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Türkiye Savunma Sanayi Meclisi 35. Toplantısı, Meclis Başkanı Sn. Yılmaz Küçükseyhan’ın
başkanlığında Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir, Bakanlık yetkilileri ve meclis
üyelerinin katılımlarıyla; Müsteşarlığımızın kısa, orta ve uzun vadedeki projeleri hakkında
bilgilendirme yapmak ve sektörden 2017 yılındaki beklentileri değerlendirmek üzere TOBB
İkiz Kuleler’de gerçekleştirilmiştir.
Gündem (1) Açılış Konuşması ve Bilgi Arzı ( Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN
tarafından)

Meclis Başkanı Sn. Yılmaz Küçükseyhan toplantının açılış konuşmasını yaparak, toplantı
gündemini meclis üyeleri ile paylaşmıştır. Küçükseyhan yaptığı konuşmada Sektör Meclisleri
bünyesinde 61 sektör bulunduğunu ve bunların en önemlilerinin başında Savunma Sanayi
Sektör Meclisinin yer aldığını ifade etmiştir. Meclis Başkanı Küçükseyhan, 2016-2017 yılı
içerisinde sektör olarak ciro büyümesinin yüzde 22 olduğunu, devamlı gelişen ve ileri giden
bir sektör konumunda olduklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra arge harcamalarının da devlet
teşvikleriyle beraber yüzde 33’lük bir artışın göze çarptığını sözlerine eklemiştir. Yılmaz
Küçükseyhan yıl içinde Meclisin yaptığı faaliyetler, gönderdiği görüşler, Meclis Başkanlık
Divanı olarak katılım sağlanan toplantılar ve yapılan ziyaretler hakkında meclis üyelerine
detaylı bir bilgilendirme sunumu yapmıştır. Küçükseyhan, Meclise her zaman verdikleri
katkılardan ve katılımlarından dolayı Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir’e ve
Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Sn. Celal Sami Tüfekçi’ye teşekkürlerini sunarak sözü
konuşmasını yapmak üzere Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir’e bırakmıştır.

Gündem (2) 2017 Yılı Türk Savunma Sanayii Performans Değerlendirmesi,
Projelere İlişkin Düşünceler ve Sanayiciden Beklentiler ( Sn. İsmail DEMİR
tarafından)
Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir katılımlarından dolayı tüm meclis üyelerine
teşekkür ederek sözlerine başlamıştır. Demir, Türk savunma sanayisi ve sanayicilerden
beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün, "Güçlü Türkiye" için beklentilerden
fazlasını yapması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "seferberlik talimatını" savunma
sanayisinde hayata geçirmesi gerektiğini söylemiştir.
Göreve başladığında Müsteşarlık bünyesinde 300 civarındaki proje sayısının 600'e ulaştığını
belirten Demir, projelerden 50'sinin 2017'de başladığını ve Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde
çıkan 22 karara ilaveten yaklaşık 40 projenin de imza aşamasında beklediğini belirtmiştir.
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Zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarında önemli teslimatlar yapıldığını anlatan Sn.
İsmail Demir; akıllı bombalar, kanatlı güdüm kitleri, hassas güdüm kitleri, lazer güdüm
kitleri, nüfuz edici bomba gibi imalatlarda önemli mesafeler kaydettiklerini ve teslimatlara
başladıklarını ifade etmiştir. Hava ve kara araçlarının motor ve transmisyon ihtiyaçlarının
milli imkânlarla karşılanması amacıyla ilgili alanlarda geliştirme projelerini başlattıklarına
işaret eden Demir, Milli Piyade Tüfeği teslimatlarının devam ettiğini dile getirmiştir.
Müsteşarlık bünyesinde çok sayıda Ar-Ge projesinin başlatıldığına değinen Savunma Sanayi
Müsteşarı Demir, son günlerin popüler konusu S-400'ler varken ısrarla milli hava savunma
füze sistemi çalışmalarının başladığını ve şirketlerin bu çalışmalarını devam ettirdiğini
belirtmiştir. Demir ayrıca Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U gibi sistemlerin çalışmalarının şu anda
yapıldığını sözlerine eklemiştir.
Bugüne kadar bin 100'den fazla Kirpi, 300'ün üzerinde Kobra, 230'u aşkın Ejder Yalçın zırhlı
aracının Silahlı Kuvvetlere verildiğini söyleyerek Altay tankının seri üretimi için teklifleri
aldıklarını ve değerlendirmelerin akabinde üretim faaliyetlerine başlanacağını belirtmiştir. Sn.
İsmail Demir, ATAK helikopterinin 26'ncısının teslim edildiğini, 27'ncisinin hazırlıklarının
sürdüğünü; 38'i taktik, 5'i operatif 43 insansız hava aracının hizmet verdiğini ve bunlardan
yaklaşık 10'unun silahlı olarak kullanıldığını Meclis üyeleriyle paylaşmıştır.
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına
yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bunlara yenilerini ekleyecekleri ifade etmiştir. Bunun
yanı sıra İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'na benzer yeni yarışmalar
düzenleyeceklerini anlatan Demir, bu konudaki projelere sanayicilerden destek ve katkı
vermesini beklediklerini dile getirmiştir.
Demir, insan kaynağına yapılan yatırımın en önemli ayaklarından birini, sürpriz etkisi
yapacak teknolojilerin hayata geçirilmesi ve buna uygun bir ortamın yaratılması olarak
gördüklerini vurgulamıştır. Savunma sanayisine seferberlik ruhuyla katılmak gerektiğine
işaret eden Demir, sanayicilerimiz başta olmak üzere bu ruhu derinden hissetmemiz
gerektiğinin altını çizmiştir.
“Sanayicilik bir anlamda kahramanlıktır. Kolay para kazanılabilecek bir dizi alan varken
parayı savunma sanayisine yatırmak ve burada çok büyük kazanç beklemek akıllı değil,
cesaret,

yürek

ve

adanmışlık

işidir"

değerlendirmesinde

bulunarak

konuşmasını
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sonlandırmıştır. Meclis toplantısı katılımcıların Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir
ile yaptıkları karşılıklı soru-cevap oturumu şeklinde devam etmiştir.

Gündem (3) Yürütülen Projeler, Yakın Gelecekteki Projeler, Orta Ve Uzun
Vadedeki Projeler (SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal AKTAŞ Tarafından)

Network arasının ardından Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Dairesi Başkanı Bilal
Aktaş orta ve uzun vadedeki projeleri anlatmak, sanayileşme faaliyetleri, sektör yönetimine
ilişkin planlamalar, Ar-Ge ve teknoloji faaliyetleri konusunda detaylı bilgi vermek amacıyla
hazırladığı sunumu Meclis üyeleriyle paylaşmıştır.
Aktaş, Müsteşarlık olarak yükümlü oldukları unsurları kategorilere ayırdıklarını ve A
kategorisinde Türk savunma sanayi tarafından gerçekleştirilmesi elzem olan iş paylarının, B
kategorisinde savunma ve havacılık uzay ürünlerinin ihracatının, C kategorisinde ise teknoloji
yetenek kazanımı ve yatırımlarının bulunduğunu ifade etmiştir.
Uzun vadedeki hedeflerin başında sürdürülebilir savunma sanayi için teknolojik alt sistem
sahipliği geldiğini ve bunu geliştirmek için yurt içi geliştirme modeli üzerinde durduklarını

3
19 Aralık 2017, Ankara

söyleyen Bilal Aktaş; yurt içinde olmayan teknoloji ve tasarımı yapılmayan, üretilmeyen alt
sistemlerin sektöre kazandırılması, yurt içinde kazandırılmış kabiliyetlerin müteakip
projelerde kullanımı ve sektörde yer alan yurt içi firmaların yeni çıkarılacak projelerde yer
almasının sağlanmasının sektör için çok önemli olduğunun altını çizmiştir.
Bilal Aktaş, önümüzdeki 5 sene boyunca sanayi katılım offset uygulamalarının sürekliliğini
devam ettireceğini, nitelikli ürün ve altyapı destek kredisi çalışmaları faaliyetlerinin
süreceğini ve bu çalışmalarda kredi hacmini artırmaya yönelik düşünceleri olduğunu
belirtmiştir. Bunun yanında sektörün yapacağı yatırımlarda herhangi bir bölge farklılığı
olmaksızın (eğer savunma sanayi alanında yatırım yapılıyorsa) ülkenin her yerinde beşinci
derece bölge teşvik uygulamalarından faydalanabileceğini katılımcılarla paylaşmıştır.
Müsteşarlık olarak sektörden beklentilerini ifade eden Sanayileşme Daire Başkanı Bilal
Aktaş, ihracatın olmazsa olmaz konulardan biri olduğuna ve üretilen ürünlerin yeterli kalite,
sertifikasyona sahip ve uluslararası rekabete haiz olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Devlet
tarafından verilen destek ve teşvik mekanizmalarının verimli bir şekilde kullanılmasının
gerektiğini ve bunun için Müsteşarlık bünyesinde Sektrörel Strateji ve Yatırım Planlama Şube
Müdürlüğü’nü kurduklarına değinmiştir. Aktaş ayrıca sektördeki tüm firmaların küme yapıları
oluşumlarına katılım sağlanmasının önemine dikkat çekmiştir. Bunlara ek olarak; kurumsal
entegre yazılım sistemlerine sahip olunmasını ve yapılan sözleşmelerdeki gereksinimlerin
nasıl karşılanacağı konusuna firmaların hakim olması gerektiği belirtmiştir. Tüm firmaların
portala üye olması tavsiyesinde bulunan Aktaş, portaldaki bilgilerin güncel tutulmasının
öneminden ve şirket bünyesinde çalışan personelin hangi alanlarda yüksek lisans ve doktoraya
sahip olduğunun bu portala işlenmesi gerekliliğinden bahsetmiştir.
Ar-Ge yol haritasına da değinen Bilal Aktaş, bu noktadaki esas amacın teknolojinin tabanına
inmek olduğunu dile getirmiştir. Otonom ve kontrol teknolojileri, ileri malzemeler, yenilikçi
platform sistem ve konseptleri, enerji ve etki sistemleri, algılayıcılar, sinyal görüntü işleme,
KBRN, elektronik harp, tahrip teknolojileri, haberleşme teknolojileri, bilişim ve siber
güvenlik projeleri öncelikli projelerin Ar-Ge yol haritasında yer aldığını katılımcılarla
paylaşmıştır.
Bilal Aktaş sözlerini, teknolojide üstün olmadan ülkenin bağımsızlığından söz etmenin
mümkün olmadığını ve bunun da mutlaka tabana yayılmış bir tedarik zinciriyle yapılması
gerektiğini düşündüğünü belirterek noktalamıştır.
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Gündem (4) Kapanış(SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal AKTAŞ Tarafından)

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Sn. Celal Sami
Tüfekçi 2017’nin sektör açısından dolu bir yıl olduğunu ve 2018 yılının sektör adına daha da
verimli geçmesini temenni ettiğini belirtip katılımcılara verdikleri katkılardan dolayı teşekkür
ederek konuşmasını noktalandırmıştır.
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