
Bu sayımızda Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sanayi Hizmetleri Müsteşar 
Yardımcısı Doktor Celal Sami Tüfekci ile bir söyleşi gerçekleştirdik. ABD ve Fransa’da 
uzman olarak birçok projede görev alan Dr. Tüfekci,  2007’de TÜRKSAT Milli 

Haberleşme Uyduları Programı Direktörlüğü görevinde bulundu. İki yıl kadar TÜBİTAK-
UZAY’da başuzman araştırmacı unvanıyla, RASAT ve GÖKTÜRK-2 yer gözlem uydusu 
projelerinde çalışan Tüfekci, 2014’te SSM Uzay Daire Başkanlığı görevine, Temmuz 2015’te 
Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Dr. Tüfekci, SSM’nin ülkemizin 
savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve 
tedarik programlarını yönetmek amacıyla kurulduğunu anımsattı. Müsteşarlığın başarılı 
sanayii katılımı/offset uygulamaları ve ATAK Helikopteri, ALTAY Tankı ile MİLGEM Savaş 
Gemileri gibi büyük platform projelerinin de aralarında bulunduğu 400’den fazla proje 
yürüttüğünü anlatan Dr. Tüfekci, “Bu projelerin hayata geçirilmesiyle savunma sektöründe 
etkinliğin arttırılması ve teknolojik üstünlük kazandıracak ürünlerin yurtiçinde geliştirilmesini 
hedefliyoruz” dedi

Dr. Tüfekci, ortaya çıkardıkları ürünlerin uluslararası pazarlarda ihracatını sağlandıklarına 
değinip ihracatın 2014’te 1,647 Milyara ulaştığını, bunun 2016 yılı sonu itibariyle 2 Milyar 
Dolara ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. 

TSK’ya teslim edilen/edilecek platform ve sistem projeleri hakkında bilgi veren Dr. Tüfekci, 
bu kapsamda tasarımları ülkemizde tamamlanan Korvet gemisi MİLGEM, Hürkuş, insansız 
hava aracı ANKA ve ALTAY tank projelerini örnek verdi. Yürütülen bilgi sistemi projelerinde 
geliştirilen ürünlerin, yeniden kullanılabilirliğini sağlayarak maliyet etkin çözümler üretme ve 
benzer altyapılar oluşturmanın hedeflendiğini kaydeden Dr. Tüfekci, bu sayede TSK, MSB ve 
SSM arasında çok daha verimli iletişim ve birlikte çalışabilirliğin gerçekleştirileceğine işaret 
etti. 
 
Uyguladıkları “Ana Yüklenici Modeli”yle, sektördeki büyük ölçekli ana yüklenici firmalara 
sistem entegrasyonu, KOBİ’lere alt sistem ve bileşen geliştirme faaliyetleri, araştırma 
kurumları ve üniversitelere ise temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan 
teknolojilerin elde edilmesi sorumluluğu verildiğinden söz eden Dr. Tüfekci, bu kapsamda 
yürütülen Ar-Ge projelerinde 20 üniversite ve 14 araştırma merkezimiz görev aldığını bildirdi. 

S S M  S a n a y i  H i z m e t l e r i 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Tüfekçi:

2016, milli 
ve yerli 
projelerin 
çıktılarını 
sahada 
göreceğimiz 
bir yıl olacak

Savunma sektöründe teknolojik 
üstünlük kazandıracak ürünlerin yurtiçinde 
geliştirilmesi, maliyet etkin çözümler 
üretme ve benzer altyapılar oluşturmayı 
hedeflendiklerini belirten Dr. Tüfekci, 
firmaların dünya savunma pazarındaki 
gelişmeleri dikkate alıp yetkinliklerini 
kazan-kazan ilişkisine dayalı işbirliği 
modelleri içerisinde değerlendirmesinin 
önem taşıdığını vurguladı. Dr. Tüfekci, 
2012-2016 Stratejik Planı ile yerli sivil uçak 
üretiminin başlamasının öngörüldüğüne 
dikkat çekti. 

Aslıhan Bozkurt
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Savunma İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) 
hakkında bilgi veren Dr. Tüfekci, programın sektörün 
öncelikleri ve Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda, SSM’nin 
yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleriyle 
üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha 
sistematik hale getirileceği ve savunma alanında 
nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacının karşılanmasının 
mümkün kılacağını söyledi. Dr. Tüfekci, şimdiye 
kadar imzalanan işbirliği protokolleriyle, toplamda 
9 üniversite ve 13 savunma sanayii firmasının SAYP 
kapsamına dâhil olduğu yaklaşık 9 milyon TL bedelle 
toplam 30 SAYP projesinin yürütüldüğünü aktarıp bu 
projelerin tamamlanmasıyla 36 araştırmacının sektöre 
kazandırılacağını duyurdu.  

Dr. Tüfekci,  ülkemizde sektöre hizmet edebilecek 
bütün firmaların kabiliyetlerini bir çatı altında 
toplamayı ve yürüttükleri projelerde bu imkânları 
uygun şekilde kullanmayı hedeflediklerini vurgulayıp 
“Bu doğrultuda SSM Sanayileşme Portali kullanıcı 
sayısı, 2014 yılı sonu itibari ile 500’ü aştı. Sanayileşme 
portalimiz, her geçen gün olgunlaşıyor; firma, ürün ve 
yetenek arama özelliği ile hem ana yüklenicilerimize 
ve ana yüklenici adaylarımıza hem de Müsteşarlığımız 
bünyesindeki proje gruplarımıza, sektör envanteri 

hakkında detaylı bilgiler sağlıyor” diye konuştu. 

“Yakın bir gelecekte uygulamaya koymayı 
planladığımız savunma sanayiinde teknoloji odaklı 
firmalar oluşturma planlarımız bulunuyor” diyen 
Dr. Tüfekci, bu modelde SSM olarak kurulacak ve 
halihazırda faaliyetlerini sürdüren firmalara ortaklık 
da dahil destek mekanizmalarının olacağına dikkat 
çekti. 

SSM’nin “Sanayide Derinleşme ve Tabana Yayılma 
Üçgeni”ni kurmaya çalıştığını ifade eden Dr. Tüfekci,  
bu kapsamdaki teşviklerin amacının, yan sanayi 
ve KOBİ’lerin projelerde daha fazla yer almasını 
sağlayıp teknolojinin tabana yayılması ve sektörde 
derinleşmeye katkıda bulunmak olduğunu belirtti. 

Müsteşarlığın teknoloji yönetimi stratejisi ve sektörel 
stratejilerine ek olarak önümüzdeki döneme ışık 
tutacak ihracat ve uluslararası işbirliği stratejisi 
geliştirme projesini başlattığından söz eden Dr. 
Tüfekci, Türkiye’nin son 10 yılda savunma ve havacılık 
sanayinde gösterdiği gelişmenin, dışarıya daha 
fazla açılma konusunda sektördeki tüm aktörleri 
cesaretlendirdiğinin altını çizdi. 2014 verilerine göre 
ASELSAN ve TAI firmaların dünyada ilk 100 firma 

arasında yer aldığı, sektör ihracatının her 
yıl ortalama yüzde 15 arttığını ifade eden 
Dr. Tüfekci, kendilerinin de “milli muharip 
uçak” ve “bölgesel uçak”  gibi büyük 
ölçekli platformları geliştirme konusunda 
cesaretlenip bu yönde programları 
başlattığını açıkladı.

Firmaların dünya savunma pazarındaki 
gelişmeleri dikkate alıp yetkinliklerini kazan-
kazan ilişkisine dayalı işbirliği modelleri 
içerisinde değerlendirmesinin önem taşıdığına 
dikkat çeken Dr. Tüfekci, 2012-2016 Stratejik 
Plan ile sektörde yerli sivil uçak üretiminin 
başlamasının öngörüldüğünü vurguladı. 
Temel ve ileri teknolojilerin kazanımının 
sağlanarak sanayide teknolojik ürünlere 
dönüştürülmesi çalışmalarının planlandığını 
bildiren Tüfekci, sözlerini “2016 yılında uzun 
yıllardan beri üzerinde çalıştığımız milli ve 
yerli projelerin çıktılarını sahada göreceğimiz 
bir yıl olacak” müjdesiyle bitirdi. 

-Öncelikle Savunma Sanayii Müsteşar (SSM) 
Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi kimdir? SSM Müsteşar 
Yardımcılığı’na ne zaman atandınız? Celal Sami 
Tüfekçi olarak telekomünikasyon ve bilişim sektörüne 
ilişkin ilgi ve deneyimiz konusunda bilgi verir misiniz? 
Çalışma hayatınız boyunca yönetici olarak hangi 
kurumlarda hangi projeleri yürütüp uygulamaya 
koydunuz?

-1971 yılında Giresun’da doğdum. Gazi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Boston-
Northeastern University’de Makine Mühendisliği alanında 
yüksek lisans ve ardından Rensselaer Polytechnic 
Institute’de aynı alanda doktoramı tamamladım. 
Kariyerime ABD’de proje mühendisi olarak başladım. Bu 
süreçte birçok projede danışmanlık görevi üstlendim. 
Bir yıl kadar Thales (Fransa) firmasında uydu tasarım 
uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında TÜRKSAT Milli 
Haberleşme Uyduları Programı Direktörlüğü görevinde 
bulundum. Burada edindiğim tecrübelerin neticesinde 
iki yıl kadar TÜBİTAK-UZAY’da başuzman araştırmacı 
unvanıyla, RASAT ve GÖKTÜRK-2 yer gözlem uydusu 
projelerinde çalıştım.

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev 
yaptığım sırada Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uzay 
Daire Başkanlığı görevine atandım. Bir yıl kadar uzay ve 
uydu sistem projeleri ile uydu fırlatma merkezi projelerini 
yürüttükten sonra Temmuz 2015’te Sanayi Hizmetleri 
Müsteşar Yardımcılığı görevine atandım. 

- SSM’nin misyon, vizyonu ile faaliyet alanlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz? Savunma sanayi alanında 
“bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin SSM’nin 
“öncü” rolüne ilişkin yürüttüğünüz önemli /örnek 
proje ve uygulamalarınızı sıralar mısınız? 

-Müsteşarlığımızın mevcut stratejik planında vizyonumuz, 
“savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye’yi üstün 
kılmak” olarak belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde 
üstlendiğimiz misyon ise, “ülkemizin savunma ve güvenlik 
yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, 
teknoloji ve tedarik programlarını yönetmektir”.  Bu 
amaçla, Müsteşarlığımızda başarılı sanayii katılımı/
offset uygulamalarımız ve arasında ATAK Helikopteri, 
ALTAY Tankı ve MİLGEM Savaş gemilerimiz gibi büyük 
platform projelerimizden de bulunduğu 400’den fazla 
proje yürütülüyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle 
savunma sektöründe etkinliğin arttırılması ve teknolojik 
üstünlük kazandıracak ürünlerin yurtiçinde geliştirilmesini 
hedefliyoruz. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 127

B
İL
İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

126 SÖYLEŞİ

http://www.bilisimdergisi.org/s183


Bunun yanında, Müsteşarlığımızın iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi ve elektronik ortama aktarılması 
amacıyla Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) 
Projesi yürütülüyor. PYBS Projesi ile Müsteşarlığımızın 
kurumsal verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasını 
destekleyecek; ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/
bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini arttıracak bir 
bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) için MBS 
Modernizasyonu Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
için ORSA Kurumsal Kaynak ve Harekât Planlama 
Projesi, Genelkurmay Başkanlığı için Türk Silahlı 
Kuvvetleri Bilgi Sistemi-2 (TBS-2) ve Müşterek Resim 
Projeleri yürütülmekte. Projelerin genel amacı; ihtiyaç 
sahibi kurumların iş ihtiyaçlarının bilgi teknolojilerinden 
faydalanılarak elektronik ortamda yürütülmesini 
sağlamak. 

Yürütülen bu bilgi sistemi projelerinde geliştirilen 
ürünlerin, yeniden kullanılabilirliğini sağlayarak maliyet 
etkin çözümler üretmek ve benzer altyapılar oluşturmak 
hedefleniyor. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri bağlıları, 
MSB ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 
çok daha verimli iletişim ve birlikte çalışabilirlik 
gerçekleştirilecek.

-Savunma ve güvenlik teknolojileri konusunda 
SSM’nin Türkiye’ye yönelik, amaç, plan ve 
hedeflerini açıklar mısınız?

- Savunma ve güvenlik teknolojileri konusunda 
SSM, Türkiye’ye yönelik sanayinin sürdürülebilirliği 
çalışmaları, teknolojik yetkinlikleri TSK’ya ve savunma 
sektörüne kazandırılacak proje ve programları 
yürütüyor, paydaşlarımızı ve özellikle ihtiyaç 
makamlarını memnun edecek program yönetimi 
çalışmaları yapıyor, bu faaliyetleri ortaya çıkarmak 
için değer yaratan ve değer gören Müsteşarlığımız, 
personelinin kapasitesi ve etkenliğini artırma çalışmaları 
başlıca amaçları arasında bulunuyor.

Bu amaçları gerçekleştirmek ve ortaya somut çıktılar 
koyarak Müsteşarlığımız birimleri tarafından belirli 
bir sorumluluk anlayışı ve koordinasyon içerisinde 
çeşitli proje ve faaliyetler gerçekleştirilerek hedeflere 
ulaşılmasına çalışılmaktadır. Müsteşarlığımızın 
hedeflerini, sürdürülebilir sanayi için etkin-verimli 
bir sektör oluşturulması; yapılan çalışmalarda ülke 
içerisindeki imkân ve kabiliyetlerin firmalarda oluşması 
ve bunun artırılması; yetenekli ve üreten yan sanayi 
oluşturulması ve yan sanayi firmalarının desteklenmesi; 
projelerde proje bedellerinin yüzde 70 oranında SK/O 

uygulaması ve KOBİ’lerin yüzde 30 oranında iş payı 
sağlanarak bu çalışmalardan pay alması ve kendisini 
sektörde geliştirmesi; öte yandan artık tasarımları 
ve üretimleri tamamlanmış ve kullanıcılarımıza 
teslim edilen ürünlerin lojistik ihtiyaçlarının kullanıcı 
taleplerini karşılayacak şekilde lojistik sözleşmeleri 
kapsamında karşılanması ve nihayetinde ortaya 
çıkardığımız ürünlerin çeşitli mekanizmalarla ihracatının 
uluslararası pazarlarda sağlanarak ihracatımızın 2 
Milyar Dolara ulaştırılma şeklinde özetleyebiliriz. Bu 
çalışmalarımız devam ediyor, 2014 yılı sonu itibari ile 
1,647 Milyara ulaşmış bu rakamın 2016 yılı sonu itibari 
ile 2 Milyar Dolara ulaşması öngörülüyor.

Teknolojik yetkinliklerimize baktığımızda savunma 
sanayii ürünlerinin projelere tamamlanarak TSK’ya 
teslim edilen/edilecek platform ve sistem projelerimizi 
ifade edebiliriz. Bu kapsamda tasarımları ülkemizde 
tamamlanmış Korvet gemisi MİLGEM, Hürkuş, insansız 
hava aracı ANKA ve ALTAY tank projelerini örnek 
verebiliriz. Bu projelerin gerçekleştirilmesi aşamalarında 
başta alt sistemler olmak üzere teknoloji kazanımını 
sağlayan Ar-Ge projeleri hayata geçiriliyor.

Müsteşarlığımız tarafından yürütülen proje faaliyetler 
kapsamında Müsteşarlığımız birimleri, ihtiyaç makamı 
ve gerektiğinde sektör ve araştırma kurumları ile 
yürütülen çalışmalarda, proje/program faaliyetlerde 
bütüncül bir yaklaşım ile imkân ve kabiliyetlerin en 
verimli şekilde kullanılması için program yönetimi 
çalışmaları yapılıyor.  Müsteşarlık çalışmalarında ihtiyaç 
makamı, sanayi ve araştırma kurumları yer aldığından 
bu paydaşların istek ve taleplerini anlayacak ve istenilen 
düzeyde cevap verebilecek yetkinlikte Müsteşarlığımız 
personeline ihtiyaç olduğundan kurumumuzda değer 
yaratan ve değer gören personel oluşturulması için 
proje ve faaliyetler yürütülüyor. 

-Müsteşarlığınızın büyük ölçekli savunma sanayi 
firmaları, araştırma kuruluşları ve üniversiteler 
arasında hangi işbirlikleri bulunuyor? 

-Bilindiği üzere, 2000’li yılların başından itibaren yurtiçi 
geliştirme projeleri ile yurtiçi tasarımlara yönelmiş 
bulunuyoruz. Yurtiçi ürün geliştirme ve tasarım 
projelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, projeler Tedarik 
Süreci Ana Yüklenici Modeli’nde tabana yayılır oldu, 
tedarik sürecinde görev alan KOBİ-teknoloji firmaları 
ve üniversite/ araştırma kuruluşlarının projelere 
katılımı arttı. Uyguladığımız Ana Yüklenici Modeliyle, 
sektördeki büyük ölçekli ana yüklenici firmalara sistem 
entegrasyonu, KOBİ’lere alt sistem ve bileşen geliştirme 
faaliyetleri, araştırma kurumları ve üniversitelere ise 
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temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile ihtiyaç 
duyulan teknolojilerin elde edilmesi sorumluluğu 
veriliyor. Hali hazırda yürütülen Ar-Ge projelerimizde 20 
üniversitemiz ve 14 araştırma merkezimiz görev alıyor. 
Ayrıca, işbirliği çalışmalarımıza belli alanlarda teknoloji 
yetkinliği ve yeteneğini ispat etmiş özel kişilerle yapmış 
olduğumuz işbirliği faaliyetlerimizi de ekleyebiliriz. 
Toplumumuzda araştırmalarını herhangi bir üniversite 
veya kuruluşa bağlı olmadan sürdüren yetenekleri 
yüksek bu kişiler ile de irtibat içinde olunarak ilgili 
oldukları alanlardaki çalışmaları değerlendirme ve 
yönlendirme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Ayrıca 2011 yılında hayata geçirmiş olduğumuz 
Savunma İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) 
ile savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 
şirketlerde çalışan ve aynı zamanda üniversitelerde 
lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler tarafından 
yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, şirketlerin orta 
ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri 
doğrultusunda, Müsteşarlığımızın belirlediği öncelikli 
alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler 
olarak yapılandırılması amaçlanıyor. Bu programımız, 
sektörün öncelikleri ve Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda, 
Müsteşarlığımızın da yönlendirmesiyle, savunma sanayi 
şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferini 
daha sistematik hale getirecek ve savunma alanında 
nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacının karşılanmasını 
mümkün kılacak.
Diğer yandan üniversite ve araştırma merkezlerimizde 
üretilen teknolojik bilginin ülkemizi uluslararası alanda 
rekabet edebilir düzeye taşıması için, söz konusu 
üretilen bilginin ticarileşmesine yönelik mekanizmalar 
oluşturmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu 
çalışmaları çok yakında tamamladığımızda bu konudaki 
daha ayrıntılı bilgilendirmeyi yapabileceğiz.

- Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme 
Programı (SAYP) ne zaman hayata geçirilmeye 
başladı? Program kapsamında hangi üniversite 
ve kurumlarla işbirliği protokolleri imzalandı? 
SAYP kapsamında hangi çalışmalar yürütüldü? 
Mutabakat metni, bu anlaşmanın amacı, aşamaları 
ve nihai hedefi hakkında bilgi verir misiniz?  SAYP, 
bütçesi nedir ve toplamda kaç 29 projede kaç 
araştırmacı yetiştirilecek?

-Müsteşarlığımızın 2020 ve sonrası için belirlemiş 
olduğu hedeflerden biri olan “Temel ve İleri 
Teknolojilerde Mutlak Yerlilik” amacına ulaşmamız için 
etkin bir sanayi-üniversite işbirliği ile teknoloji tabanının 
yayılmasını sağlamamız ve bunun için de nitelikli insan 
kaynağı oluşturabilmemiz gerekiyor.

İlk olarak ODTÜ ve SSM, ASELSAN, ROKETSAN ve 
TAI ile 2011 yılı Ekim ayında imzalanan işbirliği 
protokolleri ile hayata geçirilen SAYP, 2012 yılı içerisinde 
uygulanmaya başladı. Şu ana kadar imzalanan işbirliği 
protokolleri ile, toplamda 9 üniversitemiz (Abdullah Gül 
Üniversitesi-Ankara Üniversitesi-Bilkent Üniversitesi-
Gazi Üniversitesi-Gebze Teknik Üniversitesi- Kırıkkale 
Üniversitesi-İstanbul Teknik Üniversitesi- Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi-TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi) ve 13 savunma sanayii firmamız (ASELSAN, 
BMC, FİGES, FNSS, HAVELSAN, İSTANBUL SHİPYARD, 
KALE HAVACILIK, METEKSAN, MİLSOFT, ROKETSAN, 
STM, TAI, TEI) SAYP kapsamına dâhil oldu. 

SAYP ile; savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 
şirketlerde çalışan ve aynı zamanda üniversitelerde 
lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler tarafından 
yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, şirketlerin orta 
ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri 
doğrultusunda ve Müsteşarlığımızın belirlediği öncelikli 
alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler 
olarak yapılandırılması amaçlanıyor. 

SAYP; sektörün öncelikleri ve Ar-Ge ihtiyaçları 
doğrultusunda, Müsteşarlığımızın da yönlendirmesiyle, 
savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki 
bilgi transferini daha sistematik hale getirecek ve 
savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sağlayacak bir araç olarak 
tasarlandı. Mevcut durumda yaklaşık 9 milyon TL 
bedel ile toplam 30 SAYP projesi yürütülmekte olup, 
bu projelerin tamamlanması ile 36 araştırmacı sektöre 
kazandırılmış olacak. 2 adet SAYP Projesi ise başarıyla 
tamamlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde bu 
projelerin artarak devam etmesi ve daha çok sayıda 
nitelikli araştırmacının yetiştirilmesi hedefleniyor.

-Geçtiğimiz aylarda “Küçük sanayicilerin 
büyüklerden standart işleri almasından ziyade, 
artık bunların daha yenilikçi teknolojileri Türkiye’de 
üretmesine imkân tanıyacak mekanizmalar 
kurgulamaya çalışıyoruz. Teknolojiye açık firmalar 
olarak rol almanızı bekliyoruz. Her türlü desteğe 
de açık olduğumuzu burada bir daha belirtmek 
istiyorum” açıklamasında bulunmuştunuz. 
KOBİ’lerin yenilikçi teknolojileri Türkiye’de üretmesi 
için nasıl bir mekanizma kuracaksınız? Ne gibi 
desteklerde bulunacaksınız? 

-Müsteşarlığımız 2012-2016 Stratejik planı kapsamında, 
sektörde derinliğin sağlanması konusunda çalışmalara 
ağırlık vererek ve hâlihazırda sektörde yer alan KOBİ ve 
yan sanayi firmalarının hem proje yönetimi açısından 
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hem de teknolojik kabiliyetlerinin geliştirilmesi 
açısından sektörü yönlendiriyor.

Bu kapsamda Müsteşarlığımız, KOBİ’lerin yenilikçi 
teknolojileri Türkiye’de üretmesine de yönelik olarak 
sanayi projelerinde; Sanayi Katılımı/Offset uygulamaları, 
Savunma Sanayi Yetenek Envanteri, yan sanayi ve 
KOBİ’ler için oluşturulan Nitelikli Ürün Kredisi ve teşvik 
mekanizmalarını kullanıyor.

Savunma sanayi projelerinde Sanayi Katılımı/
Offset uygulaması ile 2011 yılında yayımlanan SK/O 
Yönergesiyle savunma sanayii projeleri kapsamında 
imzalanacak sözleşmelerde firmalardan yüzde 70 
oranında Sanayi Katılımı/Offset taahhüdü talep ediliyor. 
Bu doğrultuda verilecek tekliflerde yerli sanayinin 
daha çok yer alması ve sektörün derinleştirilmesine 
yönelik olarak, yüklenici firma Sanayi Katılım SK/O 
yükümlülüğünün en az yüzde 30’unu Yan Sanayi/KOBİ 
İş Payı ve en az yüzde 15’ini KOBİ payı olarak taahhüt 
altına alması şart koşuldu. 

“Kredi Ve Teşvik Mekanizması” çalışmaları kapsamında, 
savunma sanayiine yönelik projelerde alt yüklenici 
olarak görev alan yerli firmalara, proje kapsamında 
ihtiyaç duydukları makine ve teçhizat yatırımlarının 
finansmanı için proje süresince geri ödenmek üzere 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan kredi 
kullandırılıyor.

Yerli sanayimizin yürüttüğümüz projelerdeki rolünün 
artırılması için olmazsa olmaz bir unsur da sektörde 
yer alan firmalara ilişkin bir yetenek envanterinin 
oluşturulması kuşkusuz. Ülkemizde sektöre hizmet 
edebilecek bütün firmalarımızın kabiliyetlerini bir 
çatı altında toplamayı ve yürüttüğümüz projelerde 
bu imkânları uygun şekilde kullanmayı hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda SSM Sanayileşme Portali kullanıcı 
sayısı, 2014 yılı sonu itibari ile 500’ü aştı. Sanayileşme 
portalimiz, her geçen gün olgunlaşıyor; firma, ürün ve 
yetenek arama özelliği ile hem ana yüklenicilerimize 
ve ana yüklenici adaylarımıza hem de Müsteşarlığımız 
bünyesindeki proje gruplarımıza, sektör envanteri 
hakkında detaylı bilgiler sağlıyor.

Bunlara ilave olarak yakın bir gelecekte uygulamaya 
koymayı planladığımız savunma sanayiinde teknoloji 
odaklı firmalar oluşturma planlarımız bulunuyor. 
Bu modelde SSM olarak kurulacak ve halihazırda 
faaliyetlerini sürdüren firmalara ortaklık da dahil destek 
mekanizmalarımız olacak.

-Savunma ve havacılık sanayiinde yerli çözümleri 

hayata geçirmek için KOBİ’lere nasıl bir görev 
düşüyor? KOBİ’lerin ihracatını artırmak için ne 
yapılmalı?

-Müsteşarlığımız Sanayileşme Stratejisi, dört ana unsur 
etrafında şekillenmiştir. Bunlar Sanayide Derinlik, 
Teknolojik Yetkinlik, İhracat ve Lojistik Destektir. 
Savunma ve havacılık sanayiinde yerli çözümleri hayata 
geçirilmesi ve sürdürülebilirlik açısından Sanayide 
Derinlik stratejisi en önemli unsurdur. Bugünkü 
savunma sanayi yapısına bakıldığında genel anlamda 
bir gelişme olduğu, yan sanayi ve KOBİ’lerin savunma 
sanayine olan ilgisinin gün geçtikçe arttığı görülüyor.

Müsteşarlığımız, “İhtiyaçların yurtiçinden karşılanma 
oranını tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak 
artırmak” hedefine göre “Sanayide Derinleşme 
ve Tabana Yayılma Üçgeni”ni kurmaya çalışıyor. 
Bu yaklaşımla, üçgenin en tepesinde yer alan ana 
yükleniciden, tabana doğru sırasıyla alt yükleniciler, 
KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarına doğru 
ilerledikçe artan nitelik ve derinliği, yukarı doğru 
çıkıldıkça artan ölçek ve yönetimle bütünleştirme çabası 
içindedir. 

KOBİ’ler tarafından yapılan tasarım ve mühendislik 
işlerinin ihracatlarda yer alması için özendirici tedbirler 
alındı. İhraç edilen bir ürün / hizmet içerisinde de 
KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen kısımlar, Sanayi 
Katılımı/Offset 2011 Yönergesi SK/O Katsayı Tablosu’nda 
adı geçen ürün / hizmete karşılık gelen katsayıdan bir 
fazlası ile çarpılarak kredilendiriliyor. Tüm bu teşviklerin 
amacı, daha önce de belirttiğim gibi yan sanayi ve 
KOBİ’lerin projelerde daha fazla yer almasını sağlamak 
ve bu sayede teknolojinin tabana yayılmasına ve 
sektörde derinleşmeye katkıda bulunmaktır. 

Sektörün geleceği açısından yan sanayi ve KOBİ’lerin 
rollerini son derece önemsiyoruz. Yürüttüğümüz 
birçok projede, hazırladığımız Sanayileşme Planları ile 
hangi işlerin ana yüklenici tarafından hangi işlerin alt 
yükleniciler ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirileceğini 
projenin başında belirliyoruz. Söz konusu planlarda 
yapılacak tüm değişiklikler de yine Müsteşarlığımızın 
onayına bağlı bulunuyor. Buna paralel olarak belirli 
alt sistemlerde ya da teknolojilerde uzmanlaşmış 
KOBİ’ler oluşturulmasını ve bunların ana yüklenicilerle 
uzun vadeli iş ilişkileri ve birliktelikler kurmalarını da 
destekliyoruz.

Müsteşarlığımız ayrıca, yerli firmaları bilgilendirmek 
ve yönlendirmek, gereken her türlü destek ve teşviki 
sağlamak ve yan sanayii ve KOBİ’ler arasında gerekli 
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koordinasyonu geliştirmek ve KOBİ’lerin ihracatını 
arttırmak amacıyla, yan sanayi firmaları ile sanayi 
kuruluşları arasında iş birliğini sağlanmasına yönelik 
olarak SASAD, TOBB ve KOSGEB vb. kuruluşlar 
tarafından yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen 
sempozyum, seminer ve toplantılara destek veriyor. 

-Dünya çapında rekabet edebilen ve ticari olarak 
pazarlanabilen ürünler geliştirmesi beklenen 
Türkiye, uzay, savunma ve havacılık sanayisinde 
devlet destekleri aracılığı hangi önemli projelerine 
imza attı? Türkiye’nin “teknoloji üreten” tarafta 
yer alması, geliştirilen projelerin sürdürülebilir ve 
satın alınır olması amacıyla SSM’nin önümüzdeki 
günlerde gündeme getireceği çalışma ve projeler 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 

-Bildiğiniz üzere, ATAK helikopteri, ALTAY tankı, 
MİLGEM savaş gemisi, Bayraktar insansız hava aracı 
ve HÜRKUŞ eğitim uçağı Türkiye’nin son 10 yılda 
savunma ve havacılık alanında yürüttüğü önde gelen 
projeler arasında bulunuyor. Bu projelerle gösterilen 
gelişim, bizleri milli muharip uçak ve bölgesel uçak 
gibi büyük ölçekli platformları geliştirme konusunda 
da cesaretlendirdi ve bu yönde programlar başlatıldı. 
Söz konusu platformların dünyada tercih edilirliği 
veya rekabetçiliği, ürünler içerisinde sahip olduğumuz 
teknolojilerden, işbirliği yaklaşımlarımıza kadar çok 
sayıda değişken tarafından etkileniyor. Bu noktada, 
ihraç izni kısıtlarıyla karşılaşmamak için teknoloji 
yönetimi, sanayileşme ve uluslararası işbirliği konularını 
bütüncül bir bakış açısıyla ele almamız gerektiğinin 
altını çizilmeliyiz. Ayrıca küresel pazarı iyi analiz etmek 
ve uygun pazara giriş stratejisini belirlemek de kritik 
önemdedir. Müsteşarlığımız teknoloji yönetimi stratejisi 
ve sektörel stratejilerine ilave olarak önümüzdeki 
döneme ışık tutacak ihracat ve uluslararası işbirliği 
stratejisi geliştirme projesini başlattı. Bu proje ile 2016 
yılı içerisinde başta pazar hedeflemeleri olmak üzere 
birçok konuda hedeflerimizi netleştirmeyi amaçlıyoruz.

-Savunma sanayiinde son yıllarda ciddi atılımlar 
içine giren Türkiye, pazar olmaktan çok geliştirdiği 
projeler için işbirliği modelleri üzerine görüşmeler 
yaptığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin 
savunma sanayiinde dışarıya açılıp ortaklıklar 
kurma, yatırım yaptığı projeler ile yatırım 
modellerine ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Dünyanın önde gelen firmalarıyla gerçekleştirilen 
işbirlikleriniz ve ileriye dönük planlarınız nedir?

-Türkiye’nin son 10 yılda savunma ve havacılık 
sanayinde göstermiş olduğu gelişme, dışarıya daha 

fazla açılma konusunda sektördeki tüm aktörleri 
cesaretlendirdi. 2009 yılından önce dünyanın en büyük 
100 savunma havacılık firması arasında Türk firması 
bulunmuyorken, 2014 yılı verilerine göre ASELSAN ve 
TAI firmalarımız dünyada ilk 100 firma arasında yer 
alıyor. Aynı dönemde sektörümüz de ihracatını her yıl 
ortalama yüzde 15 artırmış durumda. Bu gelişmeler 
gerek bizim, gerekse firmalarımızın yurtdışı işbirliği 
konularındaki müzakere gücünü artırdı. ASELSAN’ın 
Kazakistan, Ürdün ve BAE’deki ortaklıkları ile TAI’nin 
dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinden Agusta 
Westland firması ile ortak ürettiği ATAK helikopteri 
geçmişteki işbirliği örnekleri arasında gösterilebilir. 
Günümüzde de dünyadaki eğilimlere baktığımızda, 
savunma tedariği yapan ülkelerin hazır alımdan 
çok işbirliğine dayalı modelleri tercih ettiklerini 
görmekteyiz. Bu çerçevede, yakın zamanda ASELSAN’ın 

Suudi Arabistan’da bir ortaklık kurmak için yürüttüğü 
faaliyetler söz konusu eğilimin göstergesi niteliğinde. 
Dolayısıyla, firmalarımızın dünya savunma pazarındaki 
gelişmeleri dikkate alarak yetkinliklerini kazan-
kazan ilişkisine dayalı işbirliği modelleri içerisinde 
değerlendirmesi önem taşıyor.

-2016’ya ilişkin plan, hedef ve öngörüleriniz 
hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız? 
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir, neler 
sunmayı amaçlıyorsunuz?

-2016 yılında başta 2012-2016 Stratejik Plan’ın 
gerçekleşme sonuçlarını tam olarak görmemekle 
birlikte sektörde yerli sivil uçak üretiminin başlaması 
gibi çeşitli projelerimizin başlaması öngörülüyor. 
Lojistik çalışmaların tamamlanması, temel ve ileri 

teknolojilerin kazanımının sağlanarak sanayinde 
teknolojik ürünlere dönüştürülmesinin çalışmaları 
planlanıyor. 2016 yılı, uzun yıllardan beri üzerinde 
çalıştığımız milli ve yerli projelerin çıktılarını sahada 
göreceğimiz bir yıl olacak. Bununla birlikte TSK ve diğer 
kamu güvenlik kurumlarının ihtiyaçları için başlatılması 
planlanan projelerimiz bulunuyor. Projeler ve bu 
projeleri gerçekleştirmede sanayi yeteneğinin artırılması 
ve yoğun bir teknolojik atılım sağlanması ve bunların 
sürdürülebilirliği için proje ve faaliyetler öngörülüyor.

Önümüzdeki dönem stratejik plan hazırlama çalışmaları 
Müsteşarlığımızda başlamış ve yoğun olarak devam 
bu çalışmaları devam ediyor. Hâlihazırda amaç ve 
hedeflerimizi önceki dönem değerlendirmeleri göz 
önüne alınarak belirleme çalışmaları yapılıyor.
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