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Türkiye Savunma Sanayi Meclisi 34. Toplantısı, Meclis Başkanı Sn. Yılmaz Küçükseyhan’ın
başkanlığında Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir, Bakanlık yetkilileri ve meclis
üyelerinin katılımlarıyla sektörün 2016 yılı değerlendirmesini ve savunma sanayii sektörü
ihracatında

yeni

model

arayışlarını

tartışılması

amacıyla

TOBB

İkiz

Kuleler’de

gerçekleştirilmiştir.
Gündem (1) Açılış Konuşması ( Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından)

Meclis Başkanı Sn. Yılmaz Küçükseyhan toplantının açılış konuşmasını yaparak, toplantı
gündemini meclis üyeleri ile paylaşmıştır.

Gündem (2) 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu
( Sn. Hüseyin BAYSAK tarafından)

Meclis Başkanı Sn. Yılmaz Küçükseyhan’ın ardından söz alan SASAD Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak, 2016 yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı’na ilişkin detaylı
bir sunum gerçekleştirmiştir. Sn. Baysak sunumunda, SASAD tarafından bu sene hazırlanan
sektör raporunda 80 üyenin hazırlanan sorulara vermiş olduğu cevapların analizinden
oluştuğunu belirtmiştir. 2016 yılında sektörün 5 milyar 968 milyon dolarlık ciro kaydettiğine
değinen Sn. Baysak, sektörün ihracat rakamının 1 milyar 953 milyon dolar; ithalat rakamının
ise 1 milyar 289 milyon dolar olduğunu sözlerine ilave etmiştir. 2016 yılı için sektörün 11
milyar 913 milyon dolarlık sipariş aldığını ve sektörün toplam istihdam rakamının da 35502
kişi olduğunu belirtmiştir. Bu istatistikleri baz alarak geçmiş yıllarla göreli bir mukayese
yapan Sn. Baysak, 2015 yılına kıyasla sektör cirosunda yüzde 22’lik; ürün teknoloji geliştirme
harcamalarında ise yüzde 39’luk bir artış olduğunu hazirunla paylaşmıştır. Alınan siparişler
de ise yüzde 55 gibi radikal bir sıçrama olduğuna vurgu yapan Sn. Baysak, yurtdışı satış
gelirlerinde son 3 yıldır benzer bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu ve bu sene yüzde 1 gibi
artış kaydedildiğini belirtmiştir. Sn. Baysak, ayrıca yurtdışı satışların bölgesel dağılım
rakamlarını da sunmuş; ithalat ve ihracat rakamlarının da ülkelere göre dağılımını meclis
üyeleri ile paylaşmıştır.
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Sn. Baysak savunma sanayi sektörünün yetkinliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi
açısından dış pazarların çok önemli olduğu ve bu pazarları geliştirecek birtakım önlemlerin
alınması gerektiği konusu üzerinde durmuştur. İhracatın artırılması için devletten devlete satış
kredilendirme (barter uygulamaları), uluslararası savunma fuarı katılımcılarına katılım
harcamaları finansmanına destek olacak özel teşviklerin uygulanması gibi konuları da
gündeme getirmiştir.
Özellikle Ortadoğu, Pasifik, Güney ve Merkez Asya ülkeleriyle, Latin Amerika’nın savunma
sanayi ihracatı konusunda önemli pazar yerleri olduğunu dile getiren Sn. Baysak, siyasi
atmosferin yumuşaması ile sektör oyuncularının bu bölgelerde oluşturmuş oldukları güveni
yenileyecekleri ve yeniden buralarda platform, sistem ve silah bazlı satışların yapılabileceğini
belirtmiştir.

Son olarak, savunma sanayi sektörünü küresel boyutta değerlendiren Sn. Baysak, KPMG adlı
danışmanlık şirketi tarafından yapılmış bir çalışmayı baz alarak, dünya genelinde havacılık ve
savunma sanayicilerinin yüzde 87’sinin ürün gamlarını geliştirip değiştirmeyi planladıklarının
ve yüzde 91’inin büyüme hedeflerini gerçekleştirecekleri yeni coğrafyalara girmeyi
hedeflediklerinin altını çizmiştir.
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Gündem (3) İhracatta Yeni Model Arayışı (BARTER / TAKAS Modeli Konusu- Sn.
Yılmaz GÜLDOGAN moderatörlüğünde)

Meclis Başkan Yardımcısı Sn. Yılmaz Güldoğan, savunma sanayii sektörü ihracatının
artırılması için yeni (alternatif) model arayışı konusu kapsamında barter/takas sisteminin
kapsamını hazirunla paylaşmış ve ardından bu konuda değerlendirme yapmak üzere sözü
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı’ya vermiştir. Sn.
Kızartıcı barter sisteminin savunma sanayi sektörü açısından kurtarıcı bir sistem olmadığını,
sektör ihracatı açısından son çare uygulaması olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştir.
Barter sistemi üzerine Ekonomi Bakanlığı olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile birlikte
çok yakından çalıştıklarını belirten Sn. Kızartıcı, bu sistemin finansmanı olmayan ülkeler
tarafından ( Nijerya vb.) kullanıldığını da eklemiştir. Savunma Sanayi Müsteşarlığının barter
konusunda ciddi bir çalışma yaptığının ancak finansman sıkıntısını aşma konusunda önemli
engellerle karşı karşıya kalındığının altını çizmiştir. Barter konusunun daha ziyade vaka
bazında irdelenmesi gerektiğine de değinen Sn. Kızartıcı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın
savunma alanında, Ekonomi Bakanlığı’nın da sivil alanda bu konuyu ele alarak
değerlendirdiğini belirtmiştir.
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Gündem (4) Savunma Harcamalarına İlişkin Hususlar (Sn. Haluk BULUCU
moderatörlüğünde)
Meclis Başkanı Sn. Haluk Bulucu savunma harcamalarına ilişkin bir takım hususları dile
getirmek amacıyla “ Bağımsızlığın Fizibilitesi Olmaz” adlı bir sunum gerçekleştirmiştir. Sn.
Bulucu, takdiminde, Türkiye’nin konum olarak hassas bir coğrafyada yer aldığına ve bu
nedenle savunma harcamalarının ülkemiz için son derece önemli olduğuna dikkat çekmiştir.
Sn. Bulucu, başka ülkelerle mukayese yaparak Türkiye’nin savunma harcamalarının 2016 yılı
itibariyle gayrisafi yurtiçi hasıladaki payının yüzde 1.7’ye tekabül etttiğini, parasal olarak da
bunun 15 milyar dolara karşılık geldiğini belirtmiştir. Sn Bulucu, ayrıca savunma sanayi
sektörünün büyümesinden ve teknolojik açıdan lider bir sektör konumuna gelmesinden
bahsedebilmek için, bu sektöre daha fazla kaynak ayrılması gerektiğine de dikkat çekmiştir.
Savunma sanayi sektörü bütçesinin ilk aşamada 14,5-15 milyar dolardan 33 milyar dolara
çıkarılmasının gerekliliğine değinen Sn. Bulucu, savunma sanayi için enerji, ulaştırma, bilgi
teknolojileri, sağlık ve gıda olmak üzere beş unsurun savunma sanayi stratejilerini ve
vizyonunu belirlerken muhakkak dikkate alınması gerektiğine vurgu yapmıştır.
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Gündem (5) SSM 2016 Yılı Genel Değerlendirmesi (SSM Müsteşarı Sn. İsmail
DEMİR tarafından)

Toplantının kapanış konuşması, Savunma Sanayi Müsteşarı Sn. İsmail Demir tarafından
yapılmıştır. Sn. Demir, Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak sektörün 2016 yılı genel
değerlendirmesini yapmıştır. Sn. Demir, savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada
teknolojik bağımsızlığın gerekliliğine ve bu bağımsızlığın gerçekleşebilmesi için de yerli
sanayinin teknolojik yetkinlikle donanmasının önemine vurgu yapmıştır.
Savunma sanayiinde büyük resmi görebilmek için 2002-2017 yıllarına yönelik bir kıyaslama
yapılması gerektiğini belirten Sn. Demir, sektörde yürütülen proje sayısı, projelerin toplam
bedeli, sektörün cirosu, ithalat ve ihracat rakamları gibi birtakım istatistikleri paylaşmış;
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan sektöre önemli bir kaynak ayrıldığına ama sektörün
gelişebilmesi için halen ilave kaynak ihtiyacı olduğuna da değinmiştir.
Sn. Demir, Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak savunma sanayi sektörü için önemli
performans hedefleri belirlediklerinin ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde özel sektör
temsilcilerine de büyük roller düştüğünün altını çizerek konuşmasını bitirmiştir.
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