
20  | MAYIS 2019 |   www.ekovitrin.com

DOSYA / MİLLİ SAVUNMA SANAYİ

YERLİ
VE MİLLİ
SAVUNMA
SANAYİİ

DOSYA / MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ



  www.ekovitrin.com   | MAYIS 2019  |   21  

Türk savunma sa-
nayiinde üretim ve 

ihracat artarken, yer-
li ve millilik oranı da 
giderek yükseliyor. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın sa-
vunma sanayiinde baş-
lattığı yerli ve millilik 
atağı sektörü bambaş-
ka bir boyuta getirdi. 
2002'de yüzde 20'lerde 
olan yerlilik ve millilik 
oranı, gelinen noktada 
yüzde 70'lere ulaşmış 
durumda. Türk savun-
ma sanayii artık gide-
rek dışa bağımlılıktan 
kurtuluyor.Savunma 
sanayiinde ihracatımız 

ise 2018'de bir önceki 
yıla göre yüzde 20 artış-
la 2 milyar 188 milyon 
dolara ulaştı. Savunma 
ve havacılık cirosu ise 
2018’de bir önceki yıla 
göre yüzde 31 artarak 8 
milyar 761 milyon do-
lara yükseldi.  Geçen 
yıl, savunma alanında 1 
milyar 448 milyon do-
lar Ar-Ge için harcandı. 
Savunma sanayiinin bu 
noktaya gelmesinde ise 
artık payı giderek artan 
Ar-Ge çalışmalarının 
etkisi çok büyük. Sa-
vunma sanayiinde 67 
bin 239 kişi istihdam 
ediliyor. E
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

SAVUNMA SANAYİİNDE 
DÜNYADA SÖZ SAHİBİ 

KONUMA GELDİK
“Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı görev yapan Savunma Sanayii 

Başkanlığı’nın portföyünde bedeli 75 milyar dolar tutarında 690’dan fazla proje 
üzerinde çalışma yapılıyor.” 

DOSYA / MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ



  www.ekovitrin.com   | MAYIS 2019  |   23  

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, hükûmete ilk geldiklerinde 
savunma sanayii alanında tarihî 
bir reform başlattıklarını söyleye-

rek, göreve geldiklerinde yüzde 80 oranında 
olan savunma sanayiindeki dışa bağımlılık 
oranının bugün yüzde 30’lar seviyesine in-
dirildiğini ifade etti. Türkiye’de üretilen sa-
vunma sanayii ve güvenlik ürünlerinin dünya 
çapında giderek daha çok kabul görmesinin, 
attıkları adımların doğruluğuna işaret ettiğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma 
sanayiinde tasarımdan üretime tüm aşama-
larda söz sahibi olma hedefimize adım adım 
yaklaşıyoruz” dedi. Silahlı ve silahsız hava 
araçları konusunda Türkiye’nin dünyada söz 
sahibi bir konuma geldiğini aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Özellikle yüksek teknolo-
jiye dayalı savunma sanayii ürünlerinin ta-
sarım ve üretimi konusuna çok büyük önem 
veriyoruz” diye konuştu.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen “IDEF’19 14. Uluslara-
rası Savunma Sanayii Fuarı”nda konuşan 
Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılından beri 
düzenlenen IDEF’in, 190 firmadan bin 100’e 
yakın firmaya ulaşarak kendini dünya çapın-
da kanıtlamış bir ihtisas fuarı hâline geldiğini 
ifade etti. Türkiye’nin son 17 yılda savunma 
sanayiinde elde ettiği kazanımlarının en iyi 

görüleceği zeminin IDEF olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde üreti-
len savunma sanayii ve güvenlik ürünlerinin 
dünya çapında giderek daha çok kabul gör-
mesi, attığımız adımların doğruluğuna işa-
ret ediyor. Savunma sanayiinde, tasarımdan 
üretime, tüm aşamalarda söz sahibi olma he-
defimize adım adım yaklaşıyoruz” şeklinde 
konuştu.

DÜNYADA İLK 100 ARASINDA
4 TÜRK FİRMASI

Konuşmasının devamında, uluslararası ya-
tırımcıların da fuara ilgisinin Türkiye’nin po-
tansiyelinin büyüklüğünü gösterdiğini vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma 
sanayiinde dünyada ilk 100’e giren firma sa-
yısını 4’de çıkartan Türkiye’nin, bu alandaki 
KOBİ’leri desteklemeyi de temel politikası 
olarak sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıllarda 
fuarı her bakımdan çok daha ileriye taşıya-
cak adımların da atılacağına vurgu yaparak, 
şöyle devam etti: “Devlet geleneğinin geç-
mişi 2 bin 200 yılı aşan bir ülke olarak, sa-
vunma sanayiine önem vermemiz kadar tabii 
bir durum olamaz. Coğrafyamızda son bin 
yıldır Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cum-
huriyeti olarak varlığımızı güçlü bir şekilde 
sürdürebilmemizi, diğer vasıflarımızın yanı 
sıra etkili bir savunma altyapısına sahip ol-
mamıza borçluyuz. Bazıları Türkiye’nin geç-
mişini bir asırdan ibaret sanıyor, cesametini 
bununla sınırlı görüyor ve tüm okumalarını 
da buna göre yapıyor.  Hâlbuki biz, dünyanın 
en güçlü kara ve deniz ordularını kurmuş, sa-
dece Osmanlı ile 24 milyon kilometrekareye 
ulaşan hâkimiyet alanları tesis etmiş bir ül-
keyiz. Dünya harp tarihine baktığınızda, hem 

ERDOĞAN: “Yüksek teknolojiye 
dayalı savunma sanayii 

ürünlerinin tasarım ve üretimi 
konusuna çok büyük önem 

veriyoruz. Zırh, optik, yazılım, 
motor, simülasyon, patlayıcı 

teknolojileri başta olmak üzere, 
ülkemizin önünü kesmek 
için araç olarak kullanılan 

her hususta, kendimizin ve 
dostlarımızın ihtiyaçlarını 

karşılayacak altyapıyı kurmakta 
kararlıyız. Savunma sanayiinde 
yüzde 80 olan dışa bağımlılık 

oranını yüzde 30’lara indirdik.”

IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldı.
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eğitim ve taktik hem de araç gereç bakımın-
dan en önemli yeri ecdadımızın aldığını gö-
rürsünüz. Son dönemde yaptığımız atılımlar, 
işte bu tarihi süreklilik içinde okunmalı, ele 
alınmalı.”

“TÜRKİYE, SAVUNMADA HİÇBİR 
DAYATMAYI KABUL ETMEYECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve çok daha 
tehlikeli bir silahlanma yarışına yol açacak 
güç rekabetinin hortlama ihtimalinin giderek 
arttığının altını çizerek bölgesel krizlerin sü-
ratle küresel boyut kazandığını, terör örgütle-
rinin de bu tehlikeli gidişin en önemli araçla-
rı hâline geldiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye gibi terörle mücadele eden 
ülkelere de savunma sanayii alanında gizli 
veya açık ambargolar uygulandığına işaret 
etti. Suriye’de yuvalanan bir terör örgütüne, 
Türkiye’ye parayla verilmeyen silahların be-
delsiz verildiğini görmekten üzüntü duyduk-
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larını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın diğer pek çok yerindeki terör örgüt-
lerinin sahip oldukları silahların izlerinin de 
hep belirli yerlere çıktığına dikkat çekerek, 
“Kendileri, binlerce kilometre öteden tehdit 
algıları üretip orantısız bir güçle üzerine gi-
denler, bizim meşru hassasiyetlerimizi ısrarla 
görmezden gelmeye çalışıyor. Türkiye; siya-
si, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu 
gibi, savunma alanında da hiçbir dayatmayı 
kabul etmemiştir, etmeyecektir” vurgusunda 
bulundu.

“TÜRKİYE, KENDİ HAVA SAVUNMA 
SİSTEMLERİNİ ÜRETMEDE HIZLA 

YOL ALIYOR”

Türkiye’nin tarihi boyunca tüm ittifakları-
nın hukukuna sadık kaldığını, üzerine düşeni 
yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu savunma 
sistemlerini ilk olarak müttefiklerinden kar-

şılama yoluna gittiğini, bu yöndeki taleplerin 
cevapsız kalması ya da şartlara tabi tutulması 
üzerine farklı adımlar attıklarını ifade etti.

 “Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının 
gerisinde, işte böyle bir süreç vardır” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi 
hava savunma sistemlerini üretme konusun-
da hızla yol aldığını açıkladı.

“TÜRKİYE’NİN DIŞLANDIĞI BİR 
F-35 PROJESİ ÇÖKMEYE MAHKÛM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu-
günlerde de F-35’ler konusunda haksızlıkla-
ra, dayatmaya maruz kaldığını kaydederek, 
“Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir ko-
nuda bizi dışlamaya çalışanların, hala bu işin 
sonunun nereye varacağını göremediklerini 
düşünüyoruz. 

Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi, 
tamamen çökmeye mahkûmdur. Şimdi biz 
kendi millî muharebe uçağımızı üretecek 
adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah 
hava kuvvetlerimizin bundan sonraki filola-
rında ağırlık, kendi millî muharebe uçakları-
mızdan oluşacaktır. Bu çerçevede, geleceğin 
teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe 
uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmaları-
mız var” diye konuştu.

“TÜRKİYE DÜNYADA
SÖZ SAHİBİ

KONUMA GELDİ”

Türkiye’ye uçaklarda kullanılan bom-
baları vermeyenlerin, Türkiye’nin ürettiği 
bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında 
şaşkınlıklarını gizleyemediklerini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zırh, optik, ya-
zılım, motor, simülasyon, patlayıcı tekno-
lojileri başta olmak üzere, ülkemizin önünü 
kesmek için araç olarak kullanılan her husus-
ta, kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. 
İnşallah birkaç yıla kadar tüm bu hususlarda 
bambaşka bir yere gelmiş olacağız” ifadele-
rini kullandı.  

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı gö-
rev yapan Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 
portföyünde, proje bedeli 75 milyar doları 
bulan 690’den fazla başlıkta çalışma yapıl-
dığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, kamuya ait savunma sanayi şirketle-
rimizin her birinin kendi alanlarında dünya 
markası olduğunu, özel sektörün çok sınırlı 
imkânlarla büyük başarılara imza attığını 
ve savunma sanayi alanında çok deneyimli, 
uzmanlaşmış insan kaynağı oluşturan Türki-
ye’nin artık dışarıdan uzman getirmek yerine 
yurt dışına uzman gönderir hâle geldiğini 
kaydetti. E

IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 1993 yılından beri düzenlenen IDEF’in, 190 firmadan bin 100’e yakın firmaya ulaşarak 
kendini dünya çapında kanıtlamış bir ihtisas fuarı hâline geldiğini ifade etti. 
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SAVUNMA SANAYİNDE TÜRKİYENİN MİLLİ GURURU
PUSAT



26  | MAYIS 2019 |   www.ekovitrin.com

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde 
yerlilik ve millilik konusunda 

savunma sanayiinde önemli adımların atıldı-
ğını söyledi. 

Hulusi Akar, 2002’de yüzde 20’lerde olan 
yerlilik ve millilik oranının yüzde 70’lere da-
yandığını kaydetti.

Savunma sanayiinin sadece ekonominin 
konusu olmadığına işaret eden Hulusi Akar, 
geçmişte parası verilmesine rağmen alına-
mayan silah ve sistemlerin olduğuna dik-
kat çekerek, “2011’de anlaşması yapılmış 
İHA’larımızın motorlarının bakımını parası-
nı verdiğimiz halde yaptıramadık.

‘Kötü komşu ev sahibi yapar’ atasözü 
gerçekleşti ve sivil-asker, özel-kamu imkan-
larımızı aktive ederek bugünkü hale geldik. 
Bugün şu anda bizim özel, kamu şirketleri-
miz İHA yapıyor ve bunu ihraç ediyor. Bu 
noktaya geldik” dedi.

“SONUNA KADAR DİRENMEMİZ VE 
ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Tarihin rehaveti, ataleti, tembellik ve gaf-
leti affetmediğini dile getiren Hulusi Akar, 
“Her alanda hepimizin uyanık, diri olmamız 
lazım” diye konuştu. Tarihteki başarılı çalış-
malardan ilham, hatalardan ders alınmasının 
önemine değinen Akar, şöyle devam etti: 
“Kişilikli, kimlikli, iddia sahibi olacağız. 
Planlarımızı, programlarımızı, çalışmamızı 
ona göre yapmalıyız ki ambargolardan, teh-
ditlerden korkmayalım.

Birtakım silahları, araçları aldık, alama-
dık, S400, F-35 geldi mi, geliyor mu, Patri-
ot verdiler mi, vermediler mi diye bunlarla 
uğraşmayalım. Aksi halde büyük sıkıntılar 
yaşanır, sonu belli olmayan hikayelerin içine 
girilir ve bunların bize bedeli çok ağır olur. 
Buna müsaade etmemek lazım. Kendimize 
güvenmemiz ve kendi göbeğimizi kendimi-
zin kesmesi lazım.”

“Zahmetsiz rahmet olmaz” sözünü hatırla-
tarak çalışmanın önemini vurgulayan Hulusi 
Akar, kamu ve özel sektörün omuz omuza 
vererek çalışmasının önemli olduğunu dile 
getirdi. Bakan Hulusi Akar, dost ve kardeş 
ülkelerin Türkiye’den büyük beklentilerinin 
olduğunu belirterek, “Bizim savunma sa-
nayiimizin milliliği ve yerliliği konusunda 
sonuna kadar direnmemiz ve çalışmamız 
lazım. Bu vatan topraklarının güvenliğini 
kimsenin insafına bırakamayız. Savunma sa-
nayiinde bizim yerlilik ve millilik meselesini 
halletmemiz lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz bir 
taraftan en iyi şekilde personelini seçip onları 
eğitirken diğer taraftan o kahraman persone-
lin eline en iyi silahın, araç gereci vermek 
durumundayız ki Silahlı Kuvvetlerimizin 
etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı tam olsun. 
Etkin, caydırıcı, saygın Silahlı Kuvvetler bi-
zim en baş teminatımızdır. Güçlü bir savun-
ma sanayii bir tercih değil bir mecburiyettir. 
Bunu yapmak zorundayız” diye konuştu. E

HULUSİ AKAR
Milli Savunma Bakanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu vatan topraklarının güvenliğini 
kimsenin insafına bırakamayız. Savunma sanayiinde bizim yerlilik ve mil-

lilik meselesini halletmemiz lazım” dedi.

HULUSİ AKAR: “Kötü komşu ev sahibi 
yapar’  atasözü gerçekleşti ve sivil-asker, 
özel-kamu imkanlarımızı aktive ederek 
bugünkü hale geldik. Bugün bizim özel, 
kamu şirketlerimiz İHA yapıyor ve bunu 
ihraç ediyor.”

GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİ
BİR MECBURİYETTİR

DOSYA / MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir, savunma sanayiinde 
ihracatın 2018’de bir önceki yıla 
göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 

milyon dolara ulaştığını belirterek, “Savun-
ma ve havacılık cirosu ise bir önceki yıla 
göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon 
dolara yükseldi” dedi. Savunma sanayiini 
geliştirmek için yaptıkları çalışmalara deği-
nen Demir, Türkiye’nin kendi özgün ürün-
lerini geliştirmesinin, üretmesinin ve başka 
ülkelere çözümler sunarak onların ihtiyaç-
larını karşılamasının büyük önem taşıdığını 
anlattı. Demir, savunma sanayiinin diğer 
sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek 
gösterilen başarılara imza attığını ve milletin 
gurur duyduğu seviyeye ulaştığını vurgula-
yarak, “Savunma sanayii alanında bağımlılık 
size ileride bir çelme olarak dönebilir. Milli 
ve yerli sanayi derken kendi öz gücümüze 
güvenmenin ana taşlarını oluşturmayı hedefle-
dik” diye konuştu.

SAVUNMADA 67 BİN KİŞİLİK
İSTİHDAM

Sektöre ilişkin 2018 verilerini paylaşan 
Demir, savunma ve havacılık cirosunun 
2018’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 
31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yük-
seldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: 
“Savunma sanayiinde ihracatımız bir önceki 

yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 mil-
yon dolara ulaştı. Geçen yıl, savunma ala-
nında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için 
harcamışız.

Savunma sanayimizin bu noktaya gelme-
sinde en önemli faaliyet olan Ar-Ge çalışma-
larına ayrılan kaynağın yine cirosuna göre 
en yüksek oran olan sektör durumundayız. 
Sektörümüzde 67 bin 239 kişilik istihdam 
rakamına ulaşmış bulunmaktayız.”

Savunma sanayiinin küresel bir oyuncu ol-
ması gerektiğine işaret eden Demir, bu kap-
samda sanayinin sürdürülebilirliği, büyüme-
si, kritik ve katma değerli ürünler öncelikli 
olmak üzere yerlileşme süreçlerine devam 
edilmesi konularının ön plana çıktığını ak-
tardı.

“SEKTÖRÜ GENİŞLETME 
ÇALIŞMALARINA DEVAM 

EDECEĞİZ”

Demir, yerli ve milli savunma sanayiinin 
ülke savunmasının güçlü kılınması için taşı-
dığı öneme dikkat çekti.

Demir, bu kapsamda Başkanlık olarak 
sektöre yeni oyuncular kazandıracak Endüst-
riyel yetkinlik Değerlendirme ve Destekle-
me Programı (EYDEP) ve yakın zamanda 
hayata geçecek Yetenek Envanteri (YETEN) 
portalıyla sektörü genişletme çalışmalarına 
hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. E

PROF. DR. İSMAİL DEMİR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 

SAVUNMA SANAYİİ
İHRACATI YÜZDE 20 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir, “Savunma sanayiinde ihracatımız, 2018’de 
bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon 

dolara ulaştı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Demir, “Savunma sanayii alanında 
bağımlılık size ileride bir çelme olarak 
dönebilir. Milli ve yerli sanayi derken kendi 
öz gücümüze güvenmenin ana taşlarını 
oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.
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Savunma sanayii sektörünün 
2018’deki ihracat perfor-
mansı 2017’ye göre yüzde 17 
arttı. Sektörün 1 milyar 739 

milyon 453 dolar olan ihracat rekoru 
kasım ayında geride bırakıldı, yıl so-
nunda ise rekor 2 milyar 35 milyon 
334 bin dolara taşındı. 

İhracat performansı bir süredir 
1,5-2 milyar aralığında seyreden sa-
vunma ve havacılık sanayii, ilk kez 
2 milyar dolar sınırını da aşmış oldu. 
Savunma ve havacılık sanayii yüzde 

17’lik ihracat performansıyla geçen 
yıl sanayi ana sektöründe yer alan 
hazır giyim ve konfeksiyon, otomo-
tiv, gemi ve yat, elektrik elektronik 
ve hizmet; çimento, cam, seramik 
ve toprak ürünleri, iklimlendirme ve 
diğer sanayi ürünlerini geride bıraktı. 
Sektör, 2012’de 1 milyar 260 milyon 
810 bin, 2013’te 1 milyar 388 milyon 
803 bin, 2014’te 1 milyar 647 milyon 
799 bin, 2015’te 1 milyar 654 milyon 
88 bin dolar, 2016’da 1 milyar 677 
milyon 116 bin dolar ihracata imza attı.

 ABD İLK SIRADA
ALMANYA İKİNCİ SIRADA

Türkiye’nin savunma ve havacı-
lık ihracatının ilk sırasında ABD yer 
aldı. ABD’ye yapılan ihracat geçen 
yıl yüzde 5 artarak 726 milyon 66 bin 
dolara ulaştı. ABD’yi Almanya takip 
etti. Almanya’ya 2018’de 226 milyon 
119 bin dolarlık savunma ve havacı-
lık ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu 
ülkeye ihracat bir önceki yıla göre 
yüzde 8 arttı. E

ABD Azerbaycan

SAVUNMA SANAYİİNDE 2018 YILINDA EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ 10 ÜLKE

Almanya İngiltereUmman PolonyaKatar FransaHollanda Hindistan

726
milyon 
dolar

63,4
milyon 
dolar

153,3
milyon 
dolar

51.5
milyon 
dolar

83,4 
milyon 
dolar

46 
milyon 
dolar

75,5 
milyon 
dolar

226,1
milyon 
dolar

53.2
milyon 
dolar

71,7 
milyon 
dolar

EN FAZLA İHRACATI
ABD’YE YAPIYORUZ 

Türkiye'nin ihtiyaçlarına teknoloji odaklı çözümler sunan savunma ve havacılık 
sanayii, yurtdışı pazarlardaki performansını da artırıyor. TİM verilerine göre, 
savunma ve havacılık sanayiinin ihracatı aralık ayında önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 24,9 artarak 253 milyon 496 bin dolara ulaştı. Bu, yıl içindeki en 

yüksek aylık ihracat olarak kayıtlara geçti.
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Envanterini Türk zırhlı araçlarıyla güçlen-
dirmeyi tercih eden Umman’a ihracatta ge-
çen yıl dikkat çeken artış yaşandı. 2017’de 
13 milyon 378 bin dolarla sınırlı olan ihracat 
geçen yıl yüzde bin 46 artışla 153 milyon 
373 bin dolara ulaştı.

Yine zırhlı araçlar başta olmak üzere bir 
dizi Türk savunma sanayii ürünü tedarik 
eden Katar’a yapılan ihracat da yüzde 241 
gibi yüksek artışla 83 milyon 455 bin doları 
buldu.

Hollanda’ya yapılan ihracat yüzde 455 
artarak 75 milyon 582 bin dolara yükseldi. 
Hindistan yüzde 33’lük gerilemeye rağmen 
71 milyon 700 bin dolarlık ihracatla üst sı-
ralarda yer buldu. İhracatın yüzde 86 arttığı 
Azerbaycan 63 milyon 409 bin dolarlık Türk 
savunma ve havacılık sanayii ürünü tercih 
etti. Bu ülkeleri 53 milyon 299 bin dolarla 
İngiltere, 51 milyon 531 bin dolarla Polonya, 
46 milyon 80 bin dolarla Fransa, 35 milyon 
279 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 32 
milyon 345 bin dolarla Ukrayna izledi.

Türkiye’nin savunma ve havacılık ihraca-
tında ilk 25 sırada yer alan ülkeler, 2017 ve 
2018 yıllarındaki ihracat rakamları (bin 
dolar) ve değişim oranları şöyle:

YÜZDE
155 ARTIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
2019’un Mart ayında gerçekleştirilen 
savunma ve havacılık sanayii ihracat ra-
kamlarını açıkladı. 

TİM tarafından paylaşılan bilgilere 
göre Türkiye’nin 2019’un Mart ayında 
gerçekleştirdiği savunma ve havacılık 
sanayii ihracatı, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 193 artış göstererek 
289.2 milyon dolar oldu. Öte yandan 
2019’un ilk üç ayında gerçekleşen sa-
vunma ve havacılık ihracatı ise yine bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
155 artış göstererek 635.6 milyon dolar 
mertebesine ulaştı.

“2019 HEDEFİ
3 MİLYAR DOLAR”

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
tarafından paylaşılan bültene göre sa-
vunma sanayii ihracatı konusunda açık-
lama yapan Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, “Hedefimizi bu 
sene için 3 milyar doların üzerine koy-
mak istiyoruz. Burada asıl kritik nokta 
bir eşiğin geçilmesi, çeşitli platformla-
rın ihracatı ki geçen sene bunu gördük.  
Bir anda rakamlar çok yükselebiliyor. 
Burada da hem alt sistemler hem de çe-
şitli platformların tanıtılması anlamında 
uzun döneme şamil bazı düzenlemele-
rin, anlaşmaların yapılması muhtemel. 

Bu da bizim ihracatımız için geleceğe 
bir yatırım. Sabırla, bıkmadan usanma-
dan kovalanması gereken bir olay bu. 
1-2 fuarda ‘oldu’ ya da ‘olmadı’ tartış-
masından ziyade, her fuarda ne kadar 
adım attığımız, ne kadar tanındığımız 
önemli. 

Çok büyük hedeflerimiz var gerçek-
ten. Belirli eşikleri aştıktan sonra rakam-
ların çok hızla büyüdüğünü göreceğimize 
inanıyorum” dedi. E

Ülkeler

ABD
ALMANYA
UMMAN
KATAR
HOLLANDA
HİNDİSTAN
AZERBAYCAN
İNGİLTERE
POLONYA
FRANSA
BAE
UKRAYNA
İSPANYA
SENEGAL
BANGLADEŞ
MALEZYA
BELÇİKA
BURKİNA FASO
KANADA
İTALYA
FİLİPİNLER
PAKİSTAN
BAHREYN
İSVİÇRE
ÇAD

2017

691.757
208.641
13.378
24.484
13.622
106.871
34.143
48.537
58.685
59.229
7.406
8.800
16.890
686
16.375
41.481
16.547
863
15.553
42.750
12.440
11.317
18.436
3.245
499

2018

726.066
226.119
153.373
83.455
75.582
71.700
63.409
53.299
51.531
46.080
35.279
32.345
28.575
26.867
24.113
21.391
20.616
18.103
16.158
15.376
12.728
12.157
11.939
10.309
10.080

Değişim%

5
8

1.046
241
455
-33
86
10
-12
-22
376
268
69

3.819
47
-48
25

1.999
4

-64
2
7

-35
218

1.920
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhra-
catçıları Birliği (SSI) 2018 yılında 
en fazla ihracat yapan başarılı fir-
maları ödüllendirdi. Sektörde 2018 

yılının ihracat şampiyonu TUSAŞ Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayii oldu. SSI’nın 2018 
yılı olağan Genel Kurul toplantısından önce 
gerçekleştirilen ödül töreninde, TUSAŞ Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii ile birlikte diğer 
başarılı firmalara ödüllerini, Savunma Sa-
nayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve SSI 
Başkanı Latif Aral Aliş verdi.

Sektörün her geçen gün yeni bir başarı hi-
kayesine imza attığını belirten SSI Yönetim 
Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “Mevcudi-
yetimiz için, tam bağımsız Türkiye için sek-
törümüzün başarısı, güvenli ve huzurlu bir 
gelecek anlamına geliyor. Türk Savunma ve 
Havacılık Sanayiimizin öneminin, toplumu-
muzun tüm kesimleri tarafından benimsen-
miş olmasından son derece mutluyuz. Artık 

takip eden değil, takip edilen bir teknolojiyi 
ve ürünleri üretiyoruz” dedi.

“2018’DE İHRACATIMIZ 2 MİLYAR 
DOLARI AŞTI”

İhracat rakamlarındaki istikrarın, bu geliş-
menin en önemli ispatı olduğunu kaydeden 
Aliş, “Kuruluşumuzdan bu yana ihracatımızı 
yüzde 130 artırdık. 2018 yılında ihracatımız 
2 milyar doları aştı. 2019 yılının ilk üç ayın-
da ise ihracatını an fazla artıran sektör olduk. 
Bunun yanı sıra kilogram başına ihracatımız 
46,59 Amerikan dolarına ulaştı. Türkiye or-
talaması ise 1,32 dolar. Ekonomiye diğer 
sektörlere göre neredeyse 45 kat daha fazla 
değer katıyoruz” diye konuştu.

Sektörün bölgesel ve küresel pazarlarda-
ki etkinliğini artırabilmek için çalışmalarını 
aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Aliş, 
“İstanbul’da gerçekleştirilen IDEF fuarına ev 

sahipliği yaptık. Uluslararası katılımla sektö-
rün önemli temsilcilerini, ülke heyetlerini 
ağırladık, kısa ve orta vadede sektörümüzü 
geliştirecek projelerin hayata geçmesine ça-
lıştık” şeklinde konuştu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın savunma sektörüne bü-
yük önem verdiğini, yabancı ülke liderleri ile 
temaslarında mutlaka savunma sanayii konu-
sunu gündeme getirdiğini bildirdi. 

Çeşitli kategorilerde toplam 15 ödülün ve-
rildiği törende 2018 yılında en fazla ihracat 
yapan firmalar arasında ilk sırayı TUSAŞ 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii aldı.  Bu ka-
tegoride TUSAŞ Motor Sanayii ikinci olur-
ken, FNSS Dış Ticaret üçüncü, ASELSAN 
Elektronik Sanayi ve Ticaret dördüncü, Alp 
Havacılık Sanayi Ticaret ise beşinci sırada 
yer aldı. E

TUSAŞ, SAVUNMADA
İHRACAT ŞAMPİYONU

Savunma ve havacılık sektöründe 2018 yılında en fazla ihracat yapan firma TUSAŞ 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii oldu. Onu sırasıyla TUSAŞ Motor Sanayii, FNSS Dış 

Ticaret, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret ile Alp Havacılık Sanayi Ticaret izledi.

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral 
Aliş, 2018 yılını 2 milyar 35 milyon dolar 
ihracatla kapattıklarını belirtti.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Naki Polat’a birincilik ödülünü, Savunma Sanayii 
Başkanı  Prof. Dr. İsmail Demir ve SSI Başkanı Latif Aral Aliş birlikte verdi.
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İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZ İÇİN
MİLLİ PROJELER ÜRETİYORUZ

Savunma sanayiinde geçmiş yıllarda dışa bağımlı olan ve bu 
alanda çok ciddi bütçeler ayıran Türkiye, özellikle son 15 yılda 

geliştirdiği yeni politikalar, Ar-Ge çalışmaları ve projelerin hayata 
geçirilmesiyle ekonomik gelişmişliğin ve kalkınmanın yanında 

savunma sanayiinde önemli hamleler gerçekleştirdi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip 
Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterinde bulunan ve 
2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak 
devreden çıkartılması düşünülen F-16 
uçaklarının yerini alabilecek yurtiçi imkân 
ve kabiliyetler ile tasarlanan modern 
uçakların üretilmesi amaçlanıyor. Projede 
yeni nesil bir uçakta olması gereken 
düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, 
yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış 
durumsal farkındalık ve sensör füzyonu 
vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların 
sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya 
ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı 
üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip 
ülkeler arasında yer alacak.
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ALTAY, TÜRKİYENİN İLK ANA MUHAREBE TANKI 
Türkiye’nin ilk milli ana muharebe tankı ALTAY’ın kabul 
testlerinin bu yıl tamamlanması planlanıyor. ALTAY Tankı’nın 
seri üretimi için sunulacak teklifin değerlendirilerek gerekli 
planlamaların bu yıl içerisinde netleştirilmesi öngörülüyor.

ZAHA, HEM DENİZDE HEM DE KARADA 
GÖREV YAPIYOR
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını 
karşılamak amacıyla geliştirilen Zırhlı 
Amfibi Hücum Araçları (ZAHA), ilk kez 14. 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda 
(IDEF’19) sergilendi. ZAHA’lar, amfibi 
harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli 
şekilde çıkarılmasını sağlıyor hem de 
karaya çıktıktan sonra zırhlı personel 
taşıyıcı olarak görev yapıyor.

ASELSAN - GÖKDENİZ
Gökdeniz Sistemi, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca İnsansız Hava 
Araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili 
şekilde karşılanmasını sağlıyor. Sistem, ayrıca yakın alanda asimetrik su 
üstü tehditlerine karşı da etkili oluyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 
35 mm parçacıklı mühimmatı (ATOM) da kullanacak olan sistem; ATOM 
ile birlikte güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili 
bir çözüm sağlıyor. 

UZUN SÜRELİ OPERASYONLARA
İMKAN VERİYOR
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz 
Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve 
Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR 
İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, 
Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/
IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli 
havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa 
Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı 
Sistemi. ANKA-AKSUNGUR 40000 ft’e kadar 
uzun süreli operasyonlara imkan veren iki 
adet çift turbo şarjlı dizel PD-170 motoruna 
sahip.
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TÜRKİYE’NİN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ BARIŞ KARTALI
“Barış Kartalı” olarak adlandırılan 4 HİK uçağı, Türkiye’nin “gökyüzündeki gözü” olarak tehdit ve tehlikelere karşı görev 
yapıyor. Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, üzerindeki sabit 360 derecelik görüş açısı ve 350 kilometre çapında radarla 
7 gün 24 saat havadan yurtiçi ve yurtdışında yabancı unsurları izliyor.

EĞİTİM UÇAĞI HÜRKUŞ 

Milli tasarımlı eğitim uçağı 
Hürkuş Projesi’nde test uçuşları 
tamamlandı ve seri üretim için 
imzalar atıldı.

ROKETSAN – BORA FÜZESİ
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen BORA Füzesi, ordu 
etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun 
ve etkili ateş gücü oluşturuyor. BORA Füzesi, zamanında, doğru 
ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel 
ateş desteği sağlıyor. Füze, ROKETSAN üretimi BORA Silah 
Sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer 
platformlardan fırlatılabiliyor.

İNSANSIZ HAVA ARACI BAYRAKTAR 
Taktik İnsansız Hava Araçları şu anda operasyonel 
hizmet yapıyor. Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı, 
18 bin fit yükseklikte 4 bin km yol kat ederek 24 saat 
uçuş gerçekleştirebiliyor.
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ROKETSAN - ATMACA
Atmaca Füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen asgari 
200 km menzilli gemisavar füzesi. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın ve Deniz Hava Komutanlığı’nın milli 
silah sistemleri projeleri için üretiliyor. Füze deniz 
hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de 
kullanılabiliyor.

ATAK, YERLİ TAARRUZ HELİKOPTERİ
Türkiye’nin milli imkânlarla ürettiği yerli taarruz helikopteri ATAK sahaya indi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen 
ATAK, Türkiye dışındaki ülkeler için de üretilecek. Kanat altında Roketsan üretimi 76 füze taşıyabilen iki pilotlu ATAK, yakıt 
ikmali yapmadan 556 km uçabiliyor. Azami hızı saatte 288 km olan ATAK, burnunda taşıdığı 20 mm’lik topla 500 mermi 
atabiliyor. 5 tonluk kalkış ağırlığına sahip helikopterin azami silah yükü ise 1,2 ton. TSK’ya teslimine geçtiğimiz yıl başlanan 
ATAK’ın 2018’e kadar 50, sonraki yıllarda ise en az 41 adet daha üretilmesi hedefleniyor.

ASELSAN - SERDAR

ASELSAN’ın stabilize platformu, algoritma ve sensörleriyle Luch firmasının 
lazer işaretleyicisi ile Skiff orta menzilli tanksavar füzesi bir araya getirildi. 
ASELSAN’ın verdiği sensör ve algoritmalar arasında gece gündüz kamerası, 
termal kamera, hedef takibi yapabiliyor. Sistem araç içindeki konsolden komuta 
edildiği gibi ağ merkezli olarak bir başka noktadan da komuta edilebiliyor.
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COBRA II İLE YÜKSEK KORUMA VE ATEŞ GÜCÜ
Cobra II, mevcut Cobra aracı temel alınarak gelistirilmiş 
üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platform. 
Üstün hareket kabiliyeti ve 9 personel taşıma kapasitesinin 
yanında personele sağladığı yüksek koruma, ateş gücü ve görev 
ekipmanları ile askeri uygulamalar için ideal bir platform. 
COBRA II en zorlu arazi ve iklim koşullarında üstün performans 
sağlıyor.

TAARRUZ VE TAKTİK KEŞİF HELİKOPTERİ ATAK  
ATAK Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan 
Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin üretilerek hizmete 
alınması amaçlandı. Bu çerçevede AgustaWestland tasarımı 
A129 gövdesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin 
değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri 
ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi 
sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını elinde 
tutuyor. 

MAYINA KARŞI KORUMA ARACI KİRPİ
Kirpi Projesi ile mayına karşı korumalı araçların yurt içi özgün 
tasarımının gerçekleştirilmesi ve böylece kara platformu 
alanında sistem tasarımı, entegrasyonu ve üretimi konusunda 
sahip olunan savunma sanayii altyapısının güçlendirilmesi 
hedefleniyor. Mayına, balistik tehditlere ve el yapımı 
patlayıcılara dayanıklı olan araç, tam donanımlı 10-13 personel 
kapasitesine sahip.

GÖKTÜRK PROJESİ İLE ASKERİ İSTİHBARATA DESTEK 
GÖKTÜRK projesi ile dünya üzerinde herhangi bir bölgeden 
askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde 
edilmesine imkan tanıyacak, aynı zamanda orman alanlarının 
kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en 
kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita 
verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da 
görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin, teknoloji 
transferi, ortak geliştirme prensipleri doğrultusunda tedarik 
edilmesi amaçlanıyor.
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ÇOK MAKSATLI
AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ

TCG ANADOLU

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz 
harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap 
Yarımadası’nın kuzeyi, Hindistan’ın batısı) ile Atlantik Okyanusu 
(Avrupa’nın batısı, Afrika’nın kuzeybatısı)’nda kullanılabilecek. Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile 
gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz 
bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları 

ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır 
NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının 
gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş 
güvertesine sahip olacak. Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa 
mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği 
TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım 
kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecek.
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ÖZTEK, ‘SPECTRA’ İLE
SAVUNMA SANAYİİNDE 

‘Spectra’ markasıyla askeri ve güvenlik alanında yüksek 
nano teknolojik kumaşlar ve konfeksiyon üretimi yapan 

Öztek Tekstil Terbiye şirketi, son teknoloji ürünleriyle 
savunma sanayiine katkı sağlıyor.

Öztek Şirketler Grubu, 1982 yı-
lından beri tekstil, teknik teks-
til, konfeksiyon, inşaat, serbest 
bölge yatırım ve işletmeciliği 

sektörlerinde faaliyet göstererek büyümeyi 
sürdürüyor. Öncü olduğu sektörlerdeki ba-
şarısıyla yerel ve küresel ekonomide kendini 
kanıtlayan Öztek Şirketler Grubu; Türkiye 
için üretmeye devam ediyor.

Öztek Şirketler Grubu, Çorlu Tekirdağ’da 
yer alan Öztek Tekstil Terbiye ile dünya 
standartlarında hizmet veriyor. Kurulduğu 
günden bugüne, teknik tekstil alanında Spe-
ctra, moda tekstilinde Stampa olmak üzere 
iki ayrı markayı aynı üretim bandında bir-
leştiren Öztek Tekstil Terbiye, sahip olduğu 
NATO Güvenlik Belgesi ve çeşitli özel üre-
tim belgeleriyle birlikte, savunma sanayii ve 
konfeksiyon alanında uluslararası kalitede 
üretim yapıyor.

YÜKSEK NANO
TEKNOLOJİK KUMAŞLAR

Spectra ile askeri ve güvenlik alanında 
yüksek nano teknolojik kumaşlar ve konfek-
siyon üretimi yapan Öztek Tekstil Terbiye, 
kumaş, konfeksiyon üretiminde son tekno-
loji sistemlerle savunma sanayiine katkıda 
bulunuyor. 

Radar ve termal kameraya karşı görün-
mezlik sağlayan yüksek mukavemetli mul-
ti-spectral gizleme ağları, çok katmanlı 
balistik koruyucu plakalar ve giyilebilir ba-

listik sistemler üreten Spectra, büyük ölçekli 
Ar-Ge yatırımları ile faaliyetlerine devam 
ediyor.

AHMET ÖZTEK’E TÜRKİYE’DE 
YILIN YATIRIMCISI ÖDÜLÜ

1990’lı yıllarda Türkiye’nin Amerika’ya 
yaptığı tekstil alanındaki ihracatın beşte biri-
ni gerçekleştiren ve Çorlu’da Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en modern tekstil fabrikalarından 
birine sahip olan Öztek Şirketler Grubu Baş-
kanı Ahmet Öztek, Uluslararası 15. İpekyolu 
Yılın Altın Adamları ödül töreninde ‘Türki-
ye’de Yılın Yatırımcısı’ ödülüne layık görül-
dü. Ahmet Öztek, ödülle ilgili yaptığı konuş-
mada, Öztek Şirketler Grubu’nun kurulduğu 
günden bu yana Türkiye’ye olan inancı sa-
yesinde güçlendiğini ve bugünden sonra da 
birlik ve beraberliğe olan güveniyle yine bu 
topraklar için üretmeye devam edeceğini dile 
getirdi.

Öztek Şirketler Grubu olarak öncüsü oldu-
ğu sektörlerde her aşamada ‘Kaliteden Ödün 
Vermeden Başarı’ vizyonu ile hareket ettikle-
rine değinen Ahmet Öztek, “Tekstil, turizm, 
konfeksiyon, inşaat, serbest bölge yatırım ve 
işletmeciliği sektörlerinde uzun yıllar faali-
yet gösteren Öztek Şirketler Grubu, Ar-Ge 
çalışmaları ve inovasyon ile zamanı yakalı-
yor. Ofis- iş yeri inşaatı, konut inşaatı, serbest 
bölge işletmeciliği gibi sektörlerde çağdaş ve 
yenilikçi çalışmaları ile gelişimini sürdürü-
yor” dedi. E
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Öztek Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Öztek, Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödül töreninde ‘Türkiye’de Yılın Yatırımcısı’ 
ödülüne layık görüldü. Ahmet Öztek, ödülünü Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’nın elinden aldı.

Öztek Tekstil Terbiye, sahip olduğu NATO Güvenlik Belgesi ve çeşitli özel üretim belgeleriyle birlikte, savunma sanayii ve konfeksiyon 
alanında uluslararası kalitede üretim yapıyor.
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TÜMOSAN, IDEF 2019 Fuarı’nda, 
yerli ve milli imkânlarla geliştirdi-
ği motor, transmisyon, güç paketi, 
aktarma organları ve bu alt sistem-

leri bünyesinde barındıran askeri aracı PU-
SAT’ın güncel versiyonunu tanıttı. Fuarda 
sergilediği Konvansiyonel ve Hibrit Platfom-
lar ile FNSS standında yer alan ALP Hafif 
Paletli Araç Güç Paketi, TÜMOSAN’ın yerli 
ve milli teknolojiler konusunda Türkiye’nin 
2023 vizyonuna katkısını ortaya koyuyor.

PUSAT-TAKTİK 
TEKERLEKLİ ZIRHLI ARACIN 

ÖZELLİKLERİ

• Ulusal ve Uluslararası pazarda öne çıkan 
askeri araçlar ile rekabetçi özellikler
• KKK ve EGM kullanıcı makamlarının ihti-
yaçlarına cevap verebilecek tasarım

• Yüzde 93 yerlilik oranı
• Modüler ve güncel tasarım
• Yüksek yerlilik sonucu düşük işletme ma-
liyeti
• 1+8 Personel Taşıma Kapasitesi
• SARP Silah sistemi entegrasyon ara yüzü
• Farklı Silah Sistemlerinin Entegrasyonu 
için uygun altyapı
• Düşük yakıt tüketimi
• Yüksek tork sağlayan güç grubu
• Zorlu arazi koşullarında yüksek hareket ka-
biliyeti
• Aynı motor, şanzıman ve yürür aksam aile-
sinin kullanımı ile düşük bakım maliyetleri
• Farklı silah ve muhabere konfigürasyonları-
nın kullanım olanakları
• Kompakt tasarımı
• Geniş görüş alanı sağlayan zırh camları
• Yüksek yaklaşma açısı ile arazide yüksek 
sürüş konforu

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ MOTOR 
FABRİKASI

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, 
Konya’da bin 600 dönüm alan üzerinde dizel 
motor ve traktör üretimi gerçekleştiriyor. 75 
bin adet motor ve 45 bin adet traktör üretim 
kapasitesiyle faaliyetlerine devam eden TÜ-
MOSAN, kendi üretim hatlarını geliştiren 
ve farklı çalışmalar ile üretimin gelişmesine 
yardımcı olan bir kaizen ekibine sahip. 

Kaizen ekibinin çalışmaları sonucunda 
çok sayıda insansız aracın üretimde yardım-
cı olduğu TÜMOSAN, bunların dışında yarı 
otomatik ve otomatik robotları ile gelişen 
teknolojiyi takip ederek üretimine entegre 
ediyor. Üretimini günden güne geliştirerek 
verimlilik çalışmalarını başarıyla uygulayan 
TÜMOSAN, ülke sanayisine de bu anlamda 
katkı sağlıyor. E

TÜMOSAN, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği motor, transmisyon, güç 
paketi, aktarma organları ve bu alt sistemleri bünyesinde barındıran 

askeri aracı PUSAT’ın güncel versiyonunu IDEF 2019 Fuarı’nda tanıttı.

TAKTİK TEKERLEKLİ
ZIRHLI ASKERİ ARAÇ

Albayrak Şirketler Grubu’nun 
bünyesinde yer alan 

Türkiyenin ilk yerli ve milli 
motor fabrikası TÜMOSAN 

tarafından Konya’daki 
tesislerde geliştirilen yerli 

taktik tekerlekli araç PUSAT 
yüzde 93 yerli üretim oranıyla 

milli savunma sanayiimizin 
gururu oldu.

Savunma sanayiinde Türkiye’nin milli gururu

TÜMOSAN’DAN PUSAT
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Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, savunma sanayiindeki 
iddiasını Türkiye’nin ilk elekt-
rikli zırhlı aracı ile taçlandırdı. 

Savunma sanayiinde 30 binden fazla ürün-
le Türkiye’nin yanı sıra beş kıtada 30’dan 
fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuv-
vetleri ile güvenlik güçlerine hizmet veren 
Otokar, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı 
Akrep II’yi tanıttı. Otokar’ın Sakarya’daki 
fabrikasında düzenlenen basın toplantısın-
da konuşan Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç, Türkiye’nin savunma sanayiinde 
ürettiği rekabetçi ürünlerle dünyada dikkat 
çektiğini söyledi. Serdar Görgüç, “Savunma 
sanayiimizin ürettiği ürünler, araçlar, küre-
sel çapta takdir topluyor. Türkiye’nin tek 
milli kara sistemleri üreticisi Otokar olarak 
biz de bu alanda ürettiğimiz araçlarımız ve 
teknolojimiz ile ülkemize katma değerimizi 
artırıyoruz. NATO ve Birleşmiş Milletler’in 
tedarikçisi konumunda olan Otokar’ın, kendi 
teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile ürettiği 
30 binden fazla aracı Türkiye’de ve dünya-
nın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor. 
Araçlarımızın ünü sınırlarımızı aştı, üretti-
ğimiz araçlarla dünyada rekabetçi konuma 
ulaştık. Otokar, savunma sanayiinde artık 
sadece ürün üretip satan değil, bilgi birikimi 

ihraç eden, Türkiye’den teknoloji transferi 
yapan bir şirket konumuna ulaştı” dedi.

“KARA SİSTEMLERİNDE 
YENİLİKLERE YÖN VERİYORUZ”

Son 20 yılda dünyada değişen tehditler ne-
deniyle silahlı devriye, keşif ve gerektiğinde 
meskûn mahal çatışmalarında kullanılabile-
cek araçlara olan ihtiyacın arttığını ve yeni 
nesil zırhlı araç Akrep II’nin buradan yola çı-
karak geliştirildiğini belirten Serdar Görgüç, 
“Kullanıcılarımızda her türlü keşif ve gö-
zetleme görevleri başta olmak üzere birçok 
silah sistemi entegrasyonuna imkân veren 
düşük siluetli, yüksek balistik korumalı bir 
zırhlı araç ihtiyacının geliştiğini gözlemle-
dik. 1995’te ürün ailemize eklediğimiz, yur-
tiçinde ve dışında başarılar gösteren Akrep 
aracımız, silueti küçük, 3 kişilik bir platform-
du. Güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere 
karşı, sahip olduğumuz bilgi birikimimizi 
ve yüksek teknolojiyi kullanarak yeni nesil 
Akrep II’yi geliştirip, ürün ailemize ekledik. 
Akrep II’nin yüksek atış gücü, üstün koruma 
ve beka kabiliyeti, yüksek hareket kabiliyeti, 
düşük silueti, çevikliği ile özellikle ihracat 
pazarlarında başarı göstermesini bekliyoruz” 
diye konuştu.

GELECEK TEKNOLOJİLERİNE 
UYGUN OLARAK TASARLANDI

Akrep II’nin farklı görevlere uyarlanabi-
lecek şekilde modüler bir platform olarak 
tasarlandığını, aracı teknolojinin imkanların-
dan en üst derecede faydalanılabilecek şekil-
de geliştirdiklerini açıklayan Görgüç, şunları 
söyledi: “Muharebe alanı koşulları ve kulla-
nıcı beklentileri sürekli değişiyor. Ordular, 
teknolojinin operasyonel avantajları ve lo-
jistik verimliliğinden en üst düzeyde fayda-
lanmak istiyor. Bu nedenle modern ordularda 
yeni nesil araç ve çözüm beklentisi artıyor. 

Daha fazla verimlilik ve performansı 
artıracak teknolojik çözümleri kullanmak 
istiyorlar. Tüm bu beklentileri göz önünde 
bulundurarak Akrep II’yi her türlü güncel 
ve gelecek teknolojik alt yapıya entegrasyon 
imkânı yaratacak şekilde tasarladık. 

Örneğin, uzun soluklu keşif ve gözetleme 
sistemlerine uygun ekipmanlarla donatılan 
bir Akrep II, yüksek tespit ve tanıma imkânı 
ile bu verileri eş zamanlı olarak dijital bilgi 
sistemlerine aktarabilecek. Bu yönüyle Ak-
rep II ileri teknolojileri askeri sahaya taşıma-
da öncü olacak.” E

OTOKAR’DAN TÜRKİYE’NİN İLK 
ELEKTRİKLİ ZIRHLI ARACI

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Akrep II’yi her türlü güncel ve 
gelecek teknolojik altyapıya entegrasyon imkânı yaratacak şekilde 

tasarladık” diye konuştu.

Otokar'ın savunma sanayiinde global bir 
marka olma hedefine cesur adımlarla 
ilerlediğini kaydeden Genel Müdür Serdar 
Görgüç, "Kara sistemleri alanında sektöre 
öncülük eden ve birçok ilki kazandıran 
Otokar, savunma sanayiindeki iddiasını 
yeni nesil zırhlı Akrep II ile farklı bir boyuta 
taşıyor" dedi.
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Katmerciler, Uluslararası Savunma 
Fuarı IDEF’19’da güçlü bir port-
föyle yer aldı. Şirket, Yeni Nesil 
Kriminal İnceleme Aracı Kı-

raç’ın da arasında bulunduğu beş araçla fu-
ara katıldı. Katmerciler, fuarda Kıraç’ın yanı 
sıra Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR, Uzaktan 
Kumandalı Atış Platformu UKAP (İnsansız 
Kara Aracı-İKA), Toplumsal Olaylara Mü-
dahale Aracı (TOMA) ve Zırhlı Ambulansını 
da sektörün beğenisine sundu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 
imzalanan anlaşma çerçevesinde Katmerci-
ler’in ana yüklenicisi olduğu Kıraç, Türki-
ye’de sektör temsilcileriyle ilk kez bu fuarda 
buluştu. Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kriminal Daire Başkanlığı’nın ihtiyacının 
karşılanması amacıyla özgün bir çalışma ola-
rak geliştirildi.

Kıraç, zırhlı personel taşıyıcı, komuta 
kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak ya-

pılandırılabilecek benzersiz bir tasarıma sa-
hip. 2018 yılında prototipleri geliştirilip 2019 
yılında üretimine başlanan Kıraç, işlevine 
uygun özgün tasarımları, yenilikçi karakteri 
ve ileri teknolojik donanımıyla fuarın gözde 
araçlarından birisi olmaya aday. Daha önce 
Haziran 2018 tarihinde Paris’te düzenlenen 
Eurosatory Savunma Fuarında tanıtılan KI-
RAÇ Projesi kapsamında dört farklı konfigü-
rasyonda üretilecek araçların prototiplerinin 
kalifikasyon test ve muayene faaliyetleri 
başarıyla tamamlanmış durumda. Seri üre-
timine başlanan araçların teslimatı partiler 
halinde yapılacak.

GÜÇLÜ PORTFÖY, YENİLİKÇİ 
ÜRÜNLER

Katmerciler, savunma ürünlerini beş ana 
kategoride topluyor: 4x4 Taktik Tekerlekli 
Zırhlı Araçlar, Özel Ürünler, Zırhlı İş Maki-

neleri, Görev Odaklı Özel Amaçlı Araçlar ve 
Zırhlı Lojistik Araçlar.

Katmerciler’in geniş ürün portföyü için-
de yer alan diğer ürünler arasında, Zırhlı 
Personel Taşıyıcı KHAN, Dönüştürülebilir 
KHAN, Koruma Kalkanı, Uzaktan Kontrol-
lü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Uzaktan 
Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, Zırh-
lı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan 
Kumandalı Zırhlı Dozer, Zırhlı Teleskopik 
Forklift Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden 
Kırmalı Yükleyici İş Makinesi, kompozit ve 
seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan Ne-
fer yer alıyor.

Katmerciler’in Zırhlı Lojistik Araçlar ka-
tegorisinde ise, çatışmalı veya riski yüksek 
bölgelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş 
Zırhlı ADR’li Akaryakıt Tankeri, Zırhlı Oto-
büs, Zırhlı Low-Bed Treyler, Zırhlı Damper, 
Zırhlı Su Tankeri ve Kurtarma Aracı bulunu-
yor. E

KATMERCİLER, KIRAÇ İLE 
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

IDEF’19 Fuarı’na güçlü ve geniş bir ürün portföyüyle katılan Katmerciler, 
Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç’ı ilk kez bu fuarda sektörle bu-
luşturdu. Kıraç’ın yanı sıra Zırhlı Muharebe Aracı Hızır, Uzaktan Kuman-

dalı Atış Platformu UKAP, TOMA ve Zırhlı Ambulans da fuarda sergilendi.
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Anadolu Isuzu, ticari araç üreti-
mindeki ve Ar-Ge çalışmaların-
daki gücünü, ‘Anadolu Savunma’ 
markası ile savunma sanayiine de 

taşıyor. Anadolu Isuzu, kendi Ar-Ge Merke-
zi’nde Türk mühendisleri tarafından üretilen 
ve ‘Seyit’ ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı 
araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik 
tekerlekli araç modellerini IDEF 2019’da 
sergiledi. Anadolu Isuzu, yüksek perfor-
manslı askeri araçlarıyla sadece yurtiçinde 
değil yurtdışında da önemli bir pazar payı 
elde etmeyi hedefliyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arı-
kan, savunma sanayiine yönelik geliştirdik-
leri yeni ürün ailesi ile ilgili, “Zırhlı pick-up 
ve zırhlı midibüs üretimlerimizle yıllardır 
hizmet verdiğimiz savunma sektörü, bizi 
çok iyi tanıyor. Şimdi, Anadolu Savunma 
markası altında Seyit ürün ailesine ait araç-
larımızla sektöre verdiğimiz hizmetleri daha 
üst sınıflara doğru genişletiyor ve yerlilik 

odağımızla bunu ağır kamyonlara da taşı-
yoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz 
çalışmalarla ortaya; yüksek performanslı, 
güvenilir, idamesi kolay ve maliyet-etkin bir 
ürün ailesi koyduk. Yerli ve milli Seyit ürün 
ailemiz, en başta, standartları çok yüksek bir 
kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak 
üzere, birçok ülkenin silahlı kuvvetinin, tam 
da aradığı araçlardan oluşuyor. Bu nedenle 
ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden 
şüphemiz yok” dedi.

Midibüs, otobüs ve kamyon modellerini, 
başta Batı Avrupa olmak üzere; Avrupa Kıta-
sı, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler’de 
bulunan 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Ana-
dolu Isuzu, bu ülkelerdeki başarılı servis ve 
satış sonrası hizmetler yapılanması ile de öne 
çıkıyor. 

Firma, bu yapılanmaya savunma sanayii 
ürünlerini de katarak tüm dünyanın tercih et-
tiği markalar sıralamasında daha yukarılarda 
yer almayı hedefliyor.

ANADOLU ISUZU’DAN
İHRACAT ATAĞI

Anadolu Isuzu, son yıllarda aldığı ka-
rarlarla yüzünü ihracat pazarlarına döndü. 
2018’de 109 milyon dolar ihracat geliri elde 
eden şirket, 2023 yılına kadar ihracatını iki 
katına çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz 
yıl yaptığı atılımlarla Isuzu dışında, kendi 
markası AOS’u lanse eden Anadolu Isuzu, 
bu markasıyla İngiltere, İrlanda, Rusya ve 
Güney Amerika gibi ülkelerde aktif rol oy-
namaya başladı. Özellikle Avrupa pazarın-
da bilinirliği gün geçtikçe artan firma, satış 
sonrası başarılarıyla da ismini duyuran bir 
iş ortağı olarak dikkat çekiyor. 2018 yılında, 
yurt dışına bine yakın adet araç satışı gerçek-
leştiren Anadolu Isuzu, halihazırda 30’dan 
fazla ülkedeki distribütör yapılanmasını, 
2020 yılında 60’a yakın ülkeye genişletme-
yi ve böylece, daha global bir marka olmayı 
hedefliyor. E

ADINI SEYİT ONBAŞI’DAN ALDI
‘Anadolu Savunma’ markası ile geliştirdiği, askeri kullanıma 
yönelik ağır kamyonlarla IDEF 2019’a katılan Anadolu Isuzu, 

fuarda 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 
taktik tekerlekli araç modellerinin tanıtımını yaptı.

Anadolu Isuzu’nun ilk kez IDEF 
2019 fuarında sergilediği ve 
ismini Çanakkale Zaferi’nin 
kahramanlarından biri olan 
Seyit Onbaşı’dan alan Seyit 
Askeri Kamyon Ürün Ailesi, 
Anadolu Savunma ile Çek 
Tatra grubu arasındaki ortaklık 
sonucunda gün yüzüne çıktı.
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Her ülkenin varlığını koruması, 
o ülkenin vazgeçilmez paradig-
masıdır. Özellikle coğrafi açıdan 
riskli ve stratejik bölgelerde bu-

lunan ülkeler için hayati önem taşıyan “gü-
venlik” olmazsa olmazlardandır. Güvenlik, 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde belir-
tildiği üzere, bireyin en önemli üç temel kav-
ramından biridir. 

Türkiye, son derece hassas, etnik, dinsel, 
mezhepsel ve kültürel farklılıkların oluş-
turduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu 
bölge, ilk semavi dinlerin (Musevilik, Hris-
tiyanlık, İslamiyet), kültür ve medeniyetlerin 
(Sümer, Babil, Asur, Hitit, Yunan, Helen, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı vb.) doğduğu top-
raklardır. Hatta Göbeklitepe’ye bakılırsa da 
insanlığın ilk var olduğu yerdir. Bu bölgenin 
bütünsel adı ise; Mezapotamya’dır.

Bu topraklar önemli olunca, doğal olarak, 
sömürge yarışlarından bu yana, Anadolu, Or-
tadoğu, Orta Asya, sömürgeci (emperyalist) 
devletlerin uğrak yeri olmuş ve bölge, “enerji 
kaynakları” açısından da asla vazgeçilemez 
olmuştur.

Türkiye, bin yıldır bu coğrafyada varlığı-
nı köklü bir şekilde sürdürmektedir. Her ne 
kadar Orta Asya’dan gelip, geniş topraklara 
sahip olsa da, Birinci Dünya Savaşı ve ar-
dından gelen İstiklal Savaşı ile Misak-ı Milli 
sınırlarına çekilmiş ve bugün Anadolu Yarı-
madası’nda, Lozan Antlaşması ile dünyanın 
en kadim ve saygın ülkelerinden biri olarak, 
yaşamını sürdürmektedir. 

Türkiye jeostratejik ve jeoekonomik açı-
dan oldukça önemli bir yere sahiptir. Bun-
dan dolayı, güvenliği ve savunması “güçlü” 
olmak zorundadır. Günümüz ileri ve yüksek 
teknoloji çağında, savunma çok daha önemli-
dir. Türkiye’de savunma sanayiinin gelişme-

si ancak son 20 yılda oluşmaya başlamıştır. 
2. Dünya Savaşı sonrasında Batı İttifakı’nda 
yer alan Türkiye, güvenlik ve savunmasını, 
NATO’nun şemsiyesine bırakmıştır. Ancak 
günümüzde değişen konjonktür, savunma 
sanayiinde yerli üretim stratejisinin benim-
senmesine neden olmuştur.

Kamu politikası açısından savunma sana-
yi, dış politika, iç güvenlik, sağlık, eğitim, 
kültür, hukuk gibi temel parametrelerden 
biridir. Bu açıdan Türkiye’nin yeni savunma 
konsepti, Ar-Ge ‘ye dayalı, yüksek tekno-
lojili ürünler üretmektir. Savunma ve silah 
sanayiinde 15 ülkenin yıllık harcaması 1,5 
trilyon dolar olduğunu düşünürsek, savunma 
sanayiimiz hayati önem taşımaktadır.

SAVUNMA SANAYİİ

Savunma Sanayii, bir yandan dışardan ge-
lecek saldırıyı bertaraf etmek üzerine kurgu-
lanırken, kendini müdafaa etmek üzere inşa 
edilen savunma kavramı, dinamik bir süreç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Savunma, ulus 
devletlerin varlığının en önemli sembolüdür. 
Bir ülkenin savunma materyalleri ne kadar 
güçlü ve yerli olursa, caydırıcılığı da o denli 
etkili olur. Özellikle küreselleşen dünyamız-
da, yeni siber savaşlar, yüksek teknolojiye 
dayalı savaş kavramları ve terörizmin varlı-
ğı, ülkemizin bu alanda güçlü olmasını zaruri 
hale getirmektedir.

SAVUNMA SANAYİİNDE AR-GE 
STRATEJİSİ

• “Kümelenme” Stratejisi geliştirilmesi ve 
kümelenme alt bileşenlerinden oluşan “sek-
törel üretim” diyagram planlaması,

• Fikri mülkiyetin teşvik edilmesi ve des-

teklenmesi,
• Beşeri sermayenin becerilerinin gelişti-

rilmesi ve ortak ağ içine entegre edilmesi,
• Deneysel çalışmaların desteklenmesi, 

yaygın uygulama alanlarının oluşturulması 
ve bu çalışmaların fonlanması,

• Prototip üretimine destek verilmesi, yay-
gın ortak çalışma alanları oluşturulması,

• Ortaya çıkan katma değerli ürünlerin, 
paydaşlara etkin şekilde dağıtılması,

TEKNOLOJİK YOL
HARİTASI HAZIRLANMASI

• Kısa, orta ve uzun vadede hazırlanacak 
olan yol haritası, savunma sanayiinin ihti-
yaç duyduğu ürünlerin planlanmasıyla doğ-
ru orantılı olmalıdır. Özellikle yazılım çok 
önemlidir. 

• Daha önce kazanılmış deneyimlerinden 
mutlaka faydalanılması gerekir.

• Teknoloji ve Ar-Ge için her türlü alt argü-
manların belirlenmesi önemlidir. 

• Ar-Ge dayalı ürünlerin üretim aşaması 
öncesi etüt çalışmalarının yapılması ve yatı-
rım fizibilitelerinin hazırlanması,

• Sektörel stratejik hedeflerin ve alt bileşen 
hedeflerin uyum halinde olması gerekir.

• Üniversite Sanayi işbirliği eksiksiz yapıl-
malıdır.  

Türkiye’de Savunma Sanayii, kamu ve 
özel sektör bileşenlerinden oluşan bir bü-
tündür. Bu bütünün tam ve eksiksiz işbirli-
ği içinde olması, kamunun güçlü desteği ile 
“sürdürülebilir ekosistem” yaratılmalıdır. 
Türkiye yeni dönemde, savunma sanayiine 
önemli ölçüde destek vererek, bu sektörün 
yerlileşmesine ilişkin stratejiler ve hedefler 
belirlemiştir. E

SAVUNMA SANAYİİNDE
AR-GE STRATEJİSİ

DOSYA / MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ
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