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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
Savunma Sanayii Zirvesi Ve Tedarikçi Buluşmaları Etkinliği, Zafer Kalkınma Ajansı 
tarafından hazırlanan 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi’nde yer alan 
“Savunma Sanayi Sonuç Odaklı Programı (SATEKSOP)” kapsamında “Manisa İli 
Savunma Sanayi Sektörü Paneli ve B2B Görüşmelerinin Düzenlenmesi” hizmet 
alım iş ve işlemlerine ait esas ve usulleri kapsamında planlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. 

Savunma Sanayinde ülkemizin amacı, sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, 
tüm dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmak şeklinde 
belirlenmiştir. Bu kapsamda yerlileştirilmesi hedeflenen sistem ve alt sistemlerin 
sektör bazında belirlenerek, tabana yayılmış bir tedarik zincirinde tasarım ve 
üretim kabiliyeti olan yurt içi firmalarımızın oluşturulması sağlanarak, yerli 
katkının arttırılması hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda, TR33 Bölgesindeki Savunma Sanayi sektörü özelinde mevcut 
konumu belirlenerek, ülkemizdeki büyük savunma sanayi firmaları ile TR33 
bölgesindeki potansiyel tedarikçileri bir araya getirmeyi hedefleyen bir tedarikçi 
zirvesi düzenlenmiş ve tüm bu çalışmalar raporlanmıştır.  
 
Yerli ve milli bir Savunma Sanayine ulaşmak, araştırma projesinin genel hedefidir. 
TR33 Bölgesindeki üretici ve imalatçıların Savunma Sanayine Tedarikçi ve üretici 
firma olabilmeleri için yol gösterici olmak, önlerindeki engelleri aşmalarına 
destek vermek, firmalarını ve süreçlerini iyileştirmelerini sağlamak özel 
hedefimizdir. 
 
Gerçekleştirilen zirvedeki gözlemler, yapılan araştırma çalışmaları ve anketler 
göstermiştir ki; Savunma Sanayi ve Havacılık sektörlerinde firmaların, yüksek 
teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine etkin biçimde dahil olması 
için gerekli olan kurumsallaşma çalışmaları ile birlikte, kendini networkünü 
kurarak, sertifikasyon/akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yol 
haritalarının oluşturulmasını amaçlayan çalışmalar yapması kaçınılmazdır. İleri 
teknoloji kullanan imalatı firmaların iyileştirme süreçleri öncelikleri kapsamında, 
Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri sürdürdüğü görülmüştür. Araştırmalarda Kamuya 
bağlı Savunma Sanayi Firmaları kadar Özel Savunma Sanayi firmaları da 
tedarikçilerden yüksek miktarlarda ve tutarlarda mal ve hizmet alımı 
yapmaktadır.  
 
TR33 Bölgesinde farklı sektörlerde ürün ve hizmet üreten Savunma Sanayi 
firmaları ve Tedarikçi firmaları bulunmaktadır. SASAD (Savunma ve Havacılık 
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Sanayi İmalatçıları Derneği) hemen her yıl ve Ege Kalkınma Derneği olarak bizler 
de ayrı zamanlarda en son 2019 yılını kapsayan sektörle ilgili çeşitli araştırmalar 
yaptık. Tüm çalışmalar göstermiştir ki ileri teknoloji kullanan, çok yetenekli 
üretici ve imalatçı firmalar kurumsal yapılarını kuramadıklarından, yeteneklerini 
bilmedikleri yada geliştiremedikleri için, gerekli standartları ve sertifikasyonlara 
sahip olmadıklarından dolayı Savunma Sanayi gibi ileri teknoloji gerektiren 
sektörlere girmemekte yada girememektedir. 
 
Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Firmaları ise alt yapılarını 
sağlamlaştırmayan, ilgili standartları yakalamayan üretici firmaları 
ekosistemlerine dahil etmemekte yada edememektedir. Üretici tedarikçi adayı 
firmaların mevzuatın gerekliliklerini sağlamakta zorlanma sebeplerinin 
temelinde kurumsallaşma konusundaki eksiklikleridir. Bu durumda her iki taraf 
da birbiriyle çalışma imkanından mahrum kalmaktadır. Kurumsallaşmayan 
şirketlerdeki kalifiye insan kaynakları daha kurumsal işletmelere geçerek, 
firmalar mevcut potansiyelini de yitirmektedir. Savunma Sanayi yada ileri 
teknolojili sektörlerde yer almak isteyen firmalar kendilerini geliştirmedikleri 
sürece kendileri gibi çalışanlarını da geliştiremeyip, sürdürülebilir bir insan ve 
kaynak planlaması yapamamaktadır. 
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ARKA PLAN VE GEREKÇE 
 
Ajansın geçmiş dönemlerde yapmış olduğu planlama, analiz ve fizibilite 
çalışmaları, yapılan görüşme ve çalıştaylar dikkate alınarak “ileri teknolojili 
sektörlerde üretim kapasitesi oluşturulması ve sektörlerin gelişimine yönelik 
kurumsal yapıların tesis edilmesi” stratejik tercih belirlenmiştir. Belirlenen 
stratejik alanda ilerleme sağlamak amacıyla “Savunma Teknolojileri Geliştirme 
Kümesi Sonuç Odaklı Programı” kurgulanmış olup 2018 yılından başlayarak 
Manisa merkezli olarak savunma sanayi sektöründe kapasite oluşturulması ve 
sektörün gelişimine yönelik kurumsal yapıların tesis edilmesi planlanmaktadır. 

Bu bağlamda, Zafer Kalkınma Ajansı, 2018 ve 2019 çalışma programlarında 
Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı hazırlanmış; 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Teknoloji Transfer 
Ofisinin başvuru sahibi olduğu 2 adet güdümlü proje desteklenmiştir. 

Savunma Sanayinde ülkemizin amacı, sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, 
tüm dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmak şeklinde 
belirlenmiştir. Bu kapsamda yerlileştirilmesi hedeflenen sistem ve alt sistemlerin 
sektör bazında belirlenerek, tabana yayılmış bir tedarik zincirinde tasarım ve 
üretim kabiliyeti olan yurt içi firmalarımızın oluşturulması sağlanarak, yerli 
katkının arttırılması hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda, ülkemizdeki büyük savunma sanayi firmaları ile başta Manisa’daki 
potansiyel tedarikçiler olmak üzere TR33 Bölgesi illerinde faaliyet gösteren ve 
sektöre ürün verme potansiyeli bulunan firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen 
bir tedarikçi paneli düzenlenecek ve akabinde B2B görüşmeler sağlanarak 
bölgedeki firmaların sektörün ana sanayici firmaların tedarik zincirine girişleri 
arttırılacak, teknik kapasiteleri geliştirilecek ve Manisa’nın Türkiye’deki Savunma 
Sanayi sektörü özelinde mevcut konumu iyileştirilecektir. 

Savunma sanayide tedarikçi olabilme ve uygun tedarikçilerin bulunabilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu olguya destek verebilmek için ülkemizin en 
önemli konularından olan savunma sanayide, tedarikçiler ve savunma 
firmalarının buluşabileceği bir dizi B2B İş Geliştirme Zirvesi yapılması 
planlanmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın On Birinci Kalkınma Planında 
Savunma Sanayi, Öncelikli Gelişme Alanları içerisinde yer almaktadır. On birinci 
Kalkınma Planında; 
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Politika ve Tedbirler  

420.Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayiinde dışa 

bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecektir.  

420.1. Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla, ürünlerin teknik özelliklerinin 

giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak ve farklı harekât ihtiyaçlarına 

ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımı 

benimsenecektir.  

420.2. Savunma sanayii ürünleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen 

seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacaktır.  

420.3. Savunma sanayiimizin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak 

şekilde belirlemek üzere endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek 

envanteri oluşturulacaktır.  

420.4. Yerlileştirme Yol Haritası belirlenerek uygulanacak ve savunma 

sanayii yerlilik oranı artırılacaktır.  

420.5. Plan döneminde Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz 

platformları envantere kazandırılacak; envanterdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) 

sayısı artırılacak; İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimi 

yapılacaktır.  

421. Savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği 

sağlamak üzere; nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı 

güçlendirilecek, başta KOBİ’ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak, 

ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır.  

421.1. Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii 

Akademisi aracılığıyla eğitim verilecektir.  

421.2. Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere staj, iş imkânları, 

teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacaktır.  
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421.3. Savunma sanayiinin ilişkili olduğu alanlara yönelik mesleki ve teknik 

okulların ihtiyaç analizleri yapılarak standardize edilecek, ihtiyaç duyulan illerde 

bu okullardan açılacaktır.  

421.4. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı 

(EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali 

yardım sağlanacaktır.  

421.5. Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler dâhil tüm 

firmalara yönelik olarak Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini 

Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacaktır.  

421.6. Sektör ihracatının artırılması amacıyla ülke ve proje bazlı ihracat 

stratejileri belirlenecektir. 

421.7. Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve 

paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, 

ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, 

kümelenme buluşmaları ve OSB buluşmaları) düzenlenecektir.  

422. Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak 

ve teknolojik olarak birbirini besleyebilecek sektörlerde çoklu kullanım 

yaygınlaştırılarak milli teknoloji hamlesine hız kazandırılacaktır.  

422.1. Savunma sanayiine yönelik kritik teknolojilerde yüzde 100 milli 

savunma sanayii oluşturmak ve geleceğin harp konseptini şekillendirmek 

vizyonlarına uygun olarak temel ve ileri teknolojiler eksenli projeler ve yatırımlar 

gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.  

422.2. Sektörler arası çoklu kullanım olanakları analiz edilerek somut 

projelere dönüştürülmesine yönelik model geliştirilecektir. 

hedefleri öngörülmüştür. 

Savunma Sanayi hedefleri ise aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Tablo A1:Savunma Sanayi Hedefleri 

 

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu 2018-2022 Savunma Sanayii 

Sektörel Strateji Dokümanında, Savunma sanayi ihtiyaçlarımız, 1990’lı yılların 

başında “Hazır Alım” (AH-1 W Super Cobra, AB-412 Helikopterleri, MLRS Roket 

Sistemleri, vb.), 1990-2000 yılları arasında ise “Ortak Üretim” (Paletli Zırhlı 

Muharebe Araçları, CN-235 Nakliye Uçakları, SF-260D Başlangıç ve Eğitim 

Uçakları, Cougar Helikopterleri, vb.) yolu ile karşılanmıştır. TSK’nın 

modernizasyonu amacıyla yürütülen projeler vasıtasıyla 2000’li yıllardan itibaren 

yurt içi geliştirme modeline ağırlık verilerek modern bir savunma sanayi teşkil 

edilmiş ve TSK envanterine yurt içinde geliştirilen zırhlı araçlar, korvetler, insansız 

hava araçları, eğitim uçakları gibi önemli platformlar girmeye başlamıştır. Bu 

süreçte savunma sanayimiz “lisans altında üretim” ağırlıklı bir yapıdan 

“mühendislik ve tasarıma dayalı üretim” ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. TSK ve 

kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarının yerli firmalar tarafından “yurt içi geliştirme 

modeli” esas alınarak karşılanması millî bir politika olarak benimsenmiş, hem 

TSK’nın modernizasyonu hem de savunma sanayimizin geliştirilmesinde olumlu 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu olumlu sonuçlar neticesinde savunma sanayimiz, TSK 

ve güvenlik güçlerimizin sistem ihtiyaçlarını karşılamada belirli bir olgunluğa 

gelmiş bulunmaktadır. Savunma sanayimizin sistem seviyesinde ulaştığı bu 

kabiliyetin derinleştirilmesinin ve ihtiyaç duyulan alt sistem ve teknolojilerin 

ülkemize kazandırılmasının önemli olduğu değerlendirilmiştir. Türk savunma 

sanayi, kamu ve özel sektör kuruluşlarından meydana gelmektedir. Kamuya ait 

kısmını Millî Savunma Bakanlığı (MSB)’na bağlı ikmal bakım merkezleri, 

tersaneler ve diğer askeri fabrikalar ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) 

Kurumu oluşturmaktadır. Kamu ortaklı kuruluşlar, SSB’nin ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) iştiraki olan kuruluşlardan 

oluşmaktadır. Özel sektör kuruluşları ise sermaye yapılarına göre, yerli sermayeli 
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firmalar ve sermayelerinin bir kısmına yabancı ortakların sahip olduğu 

firmalardan oluşmaktadır. Sektör firmaları ve kamu kuruluşları, ağırlıklı olarak 

TSK ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olup, sivil kullanım amaçlı mal ve 

hizmet üretimleri ise sınırlıdır. Savunma sanayi özel sektör firmaları çoğunlukla 

yurt içi pazara yani TSK ihtiyaçlarına yönelik yapılanmış olmakla beraber, bunların 

sivil kullanım amaçlı mal ve hizmet üretimleri, kamu kuruluşları ve kamu 

kontrolündekilere kıyasla daha fazladır. Kamu ve özel sektör firmalarının 

savunma sanayi ihracat rakamları son yıllarda artış göstermekte, bu artış 

içerisindeki SK/O anlaşmaları kapsamında gerçekleşen ihracat oranı ise 

azalmaktadır. SSB tarafından 2009 yılından itibaren, firmaların bilanço ve gelir-

gider tabloları üzerinden savunma sanayi sektörünün mali analizi 

gerçekleştirilmektedir. Sektöre ilişkin yapılan mali analiz çalışmalarının temel 

amaçlarından birisi sektöre ilişkin durum analizi yapmak ve gerekli önlemleri 

almaktır. Savunma sanayi verileri istatistiği yıllara sari olarak SSB tarafından takip 

edilmekte olup, her yıl güncellenen veriler SSB tarafından yayımlanan Savunma 

Sanayii Sektör Raporunda yer almaktadır. SSB tarafından yürütülen 579 projenin 

321’i sözleşmeye bağlanmış olup, bunların 39 tanesinin sözleşmesi 2017 yılında 

imzalanmıştır. Sözleşmesi imzalanmış olan bu 39 projenin, proje modeline göre 

dağılımına bakıldığında; %41 yurt içi geliştirme, %36 yurt içi hazır alım, %13 yurt 

dışı hazır alım, %8 hizmet alımı ve %2 AR-GE olduğu görülmektedir.  

YAN SANAYİ VE KOBİ YAKLAŞIMI 

Savunma Sanayii Başkanlığı 2017-2021 Stratejik Planı “Teknolojik Derinlik ve 

Küresel Etkinlik” ana teması kapsamında; savunma sanayinde faaliyet gösteren 

yan sanayi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet 

edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Savunma 

sanayi faaliyetlerine, yerli sanayinin katılımı için KOBİ’lerin teşvik edilmesi büyük 

önem arz etmektedir. KOBİ’lerin yaratıcı, esnek ve dinamik yapısı sektörü 

güçlendirecek, yerlileştirme hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacak 

ve nihayetinde sektörde verimliliği arttıracaktır. SSB, savunma sanayi tedarik 

zincirinin bir piramit şeklinde yapılanmasını hedeflemektedir. Piramit yapı 

içerisinde sistem projeleri tepede yer alan ve ana yüklenici nitelikleri taşıyan 
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firmalar sorumluluğunda yürütülecektir. Ana yükleniciler aynı zamanda sistem 

entegrasyonu sorumluluğunu da alacaklardır. Piramidin bir alt seviyesinde yer 

alan alt yükleniciler, sistemi oluşturan alt sistemleri geliştiren, üreten, testlerini 

yapan ve ana yükleniciye teslim eden şirketler olarak görev almaktadır. Alt 

yüklenici firmaların altında yer alan küçük işletmeler ise parça ve aksamları 

sağlayan yan sanayi rolünü üstlenen kuruluşlardır. Ölçek olarak büyük, 

yönetimsel olarak çok paydaşlı bir yapıya sahip savunma sanayi projeleri 

teknolojik derinlik ve çok sayıda nitelikli personele ihtiyaç duymaktadır. 

Üniversite ve araştırma kuruluşları, temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile 

ihtiyaç duyulan teknolojilerin elde edilmesi, teknolojik derinliğin sağlanması ve 

nitelikli insan gücünün oluşturulması görevlerini üstlenmektedir. Başkanlığımız, 

bu yapılanma içerisinde ana yükleniciden araştırma kuruluşlarına doğru inildikçe 

teknolojik derinliğin ve niteliğin artmasını, yukarı doğru çıkıldıkça yönetim ve 

savunma sanayi projelerinin ölçeğinin artmasını hedeflemektedir. 

On birinci Kalkınma Planında ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hazırladığı 2018-

2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanında belirtildiği gibi birçok 

kaynakta devletimiz yerli ve milli bir Savunma Sanayinin geliştirilmesi için çok 

önemli planlamalar yapmıştır. Sektörlerle bir araya gelerek yapılan faaliyetler de 

bunlardan birisidir. Proje kapsamında Zafer Savunma Sanayii Zirvesi Ve Tedarikçi 

Buluşmaları Etkinliği için Savunma Sanayi ana firmaları ile görüşülerek, tedarikçi 

bulmaktaki zorlukları tespit edilmiştir. Özel sektörde, oldukça yetenekli ve 

tecrübeli, tedarikçi adayı olabilecek birçok üretici ve imalatçı, Savunma Sanayi 

firmalarına nasıl ulaşacaklarına bilmediklerinden, tedarikçi olma imkanına sahip 

olamadıklarından yakınmaktadır. 

TR33 Bölgesindeki tüm Sanayi ve Ticaret Odaları ile görüşüldü. Üyelerine 

duyurulması ve davet edilmesi sağlandı. Zirveye aynı zamanda Organize Sanayi 

Bölgeleri, Sanayici ve İşadamı Dernekleri, Üniversiteler, Teknoparklar, TTO’lar 

davet edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşlarının 

da zirvede yer alması sağlandı.  
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PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZAFER SAVUNMA 
SANAYİİ ZİRVESİ VE TEDARİKÇİ BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ 
 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı, sorumluluk ve faaliyet 

alanı olan TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) bulunan 

istekli ve yeterli potansiyele sahip üretici ve Ar-Ge firmalarının savunma sanayine 

tanışma ve çalışmalarını kolaylaştıracak olan Zafer Savunma Sanayii Zirvesi Ve 

Tedarikçi Buluşmaları Etkinliği, 16 Ocak 2020 Perşembe tarihinde Anemon 

Manisa Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Etkinliğe, SSB, TSKGV, SASAD, SAHA İstanbul, TÜBİTAK SAGE, Savunma Sanayi 

firmaları, TR33 Bölgesindeki Protokol, Sanayi ve Ticaret Odaları, Teknoparklar, İş 

Dünyası ve Sanayici STK’lar, Organize Sanayi Bölge Yönetici ve üyeleri ile birlikte 

üretici ve Ar-Ge firmaları davet edildi. Zirvede öğleye kadar konferans ve panel, 

öğleden sonra B2B İş Görüşmeleri şeklinde devam etti.  

Zirve öncesi tedarikçi adayı firmalar, Ajans tarafından onaylı olarak tespit edilmiş, 

bizlere liste olarak sunuldu. İletişim bilgilerinden ilgili firmalara e-posta ve 

telefonla direk iletişim kuruldu. Firmalar, zirveye gelmeden önce kendileri 

bilgilendirilerek üretim ve hizmetlerini tanıtan formatı önceden belirlenmiş basılı 

ve dijital tanıtım dosyası hazırladı. Sunum dosyaları ile birlikte başvuru formu 

doldurarak görüşme talep ettikleri Savunma Sanayi firmaları belirttiler. 

Oluşturulan yetkin bir heyet tarafından ön elemeden geçirilerek uygun firmalar 

ile eşleştirme ve zaman planlaması yapıldı. Özellikle Savunma Sanayiine ilk kez 

girecek, yeni ve kabiliyetli üretici firmalar tespit edilmeye gayret gösterildi. Her 

bir firmaya 20 dakikalık birebir görüşme imkanı sunuldu. Otelin imkanları 

doğrultusunda her Savunma Sanayi firması için ayrı bir salon ve her bir satın alma 

yetkilisi için ayrı bir masa, her firmaya bir görevli tahsis edildi. Savunma Sanayi 

firma yetkililerine, görevlilere ve ajans yetkililerine görüşme listeleri ayrı ayrı 

http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.zafer.org.tr/
http://www.anemonhotels.com/otel-manisa/anemon-manisa.aspx
http://www.anemonhotels.com/otel-manisa/anemon-manisa.aspx
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verildi. Tedarikçi firmalara randevu verilerek, yanlarındaki getirmeleri gereken 

birer bilet çıktı almaları ve sadece onaylanan firmalar ile görüştürülmesi sağlandı.  

Zirvede 1 Savunma Sanayi Ana firması, 4 Üretici ve Ar-Ge firması, 1 STK, 1 Öğrenci 

Topluluğu Kümelenmesi, 1 TTO stantlı katılım gösterdi.  

SAVUNMA SANAYİ FİRMA&TEDARİKÇİ FİRMA B2B GÖRÜŞMELERİ  
a. Savunma Sanayi Firmalarına ayrı birer görüşme salonu ve her 

tedarikçiye ayrı bir masa sunuldu.   

b. Savunma Sanayi Firmaları ile Tedarikçi Adayı Firmalar 15 dakikalık 

B2B görüşmesi planlı olarak yapıldı ve gerçekleştirildi. Zirveye 9 ana 

firma,  64 Katılımcı Tedarikçi Firma ile 253 adet B2B İş Görüşmesi 

gerçekleştirildi.  

SAVUNMA SANAYİ FİRMA PANEL VE KONFERANSLARI 
c. Savunma Sanayi Firmaları ana toplantı salonunda, belirlenmiş ve 

ilan edilmiş saat diliminde ilk panelde “Dijitalleşen Dünyada 

Savunma Sanayi” konulu, 1 moderatör, 2 panelist ile ve ikincisi 

“Savunma Sanayi Ekosisteminde Yerli Tedarik Zincirinin Yeri” konulu 

1 moderatör 4 panelist ile 2 adet panel gerçekleştirildi. 

d. Yakıt Pilleri konusunda uluslararası üne sahip ve Türkiye’deki ilk 

sunumunu zirvemizde yapan Prof.Dr. İskender Gökalp tarafından 

“Savunma Sanayinde Millileşme”  konulu konferans gerçekleştirildi. 

ARGE VE ÜRETİCİ FİRMALAR SERGİSİ 
e. Bölgedeki küçük ve orta ölçekli firmalardan istekli olanlar sergi 

açarak Savunma Sanayi ile buluşturduk. 1 Savunma Sanayi Firması 
da (İŞBİR Elektrik) stantla ürün ve hizmetlerini sergiledi. 
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ETKİNLİK PROGRAMI 16 OCAK 2020 | PERŞEMBE 
 

Açılış ve Protokol Konuşmaları  09:30 – 10:00 
 

Panel 1 : Dijitalleşen Dünyada Savunma Sanayi 10:00 – 10:45 
 
Kahve Molası 10:45 – 11:00 
 
Konferans : Savunma Sanayinde Millileşme 11:00 – 11:30 
 (Prof.Dr.İskender GÖKALP) 
Panel 2 : Savunma Sanayi Ekosisteminde Yerli 11:30 – 12:30 
 Tedarik Zincirinin Yeri  
 
Öğle Yemeği Arası 12:30 – 13:30 
 

 
B2B İş Görüşmeleri 13:30 – 18:00 
 

 
Sergi Alanı Üretici ve Ar-Ge Firmaları Ziyaretleri 09:00 – 18:00 
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PANEL / KONFERANS KATILIMCI LİSTESİ  
 

 

 

 
 

   

PANEL / KONFERANS KATILIMCI LİSTESİ 

     

Panel 1 : Dijitalleşen Dünyada Savunma Sanayi  | Saat 10:00 - 10:45 

S.NO   ADI SOYADI KURUM/FİRMA GÖREVİ 

  Moderatör Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ  MCBÜ Teknokent Genel Müdür 

1 Panelist 
Em. Korg. Alpaslan 

ERDOĞAN 
STM Savunma 

STM ThinkTech 
Koordinatörü 

2 Panelist İbrahim ARDIÇ TAİ TUSAŞ 
Model ve Veritabanlı 

Yazılımlar Başmühendisi 

     

Konferans : Savunma Sanayinde Millileşme | Saat 11:00 - 11:30 

S.NO   ADI SOYADI KURUM/FİRMA GÖREVİ 

1 
Konferans 

Konuşmacısı 
Prof. Dr. İskender 

GÖKALP 
ODTÜ / CNRS Araştırma Direktörü 

     

Panel 2 : Savunma Sanayi Ekosisteminde Yerli Tedarik Zincirinin Yeri                                                          
Saat 11:30 - 12:30 

S.NO   ADI SOYADI KURUM/FİRMA GÖREVİ 

  Moderatör 
Prof. Dr. Mahmut 

KARĞIN 
MCBÜ Salihli İİBF Dekanı 

1 Panelist Em. Alb. Burhan ÖZGÜR İŞBİR Genel Müdür 

2 Panelist Aslan CEP BMC 
Grup Satın Alma 

Direktörü 

3 Panelist Mehmet TABAK FNSS 
Tedarik Zinciri Birim 

Yöneticisi 

4 Panelist Yavuz EKİNCİ HAVELSAN 
İş Ekosistemi Yönetimi 

Müdürü 
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MEMNUNİYET ANKETİ ÇALIŞMASI 
 

Zirve sonrasında katılımcı tedarikçi firmalara anket ile araştırma soruları 

yöneltildi. Alınan cevaplar etkinliğin raporlamasında kullanıldı. Anketler, 

firmaların kendilerinin bildirdiği e-posta adreslerine Google Survey yöntemiyle 

dolduruldu. Firmalara 3 kez hatırlatma e-postası ve en az 3 kez de telefonla 

arayarak hatırlatma yapıldı, anketlerin doldurulması talep edildi.  64 katılımcı 

tedarikçi firma ve ziyaretçiler dahil 185 kişiye gönderildi. 15 günlük süre 

içerisinde 57 katılımcı ankete katıldı. Zirve katılımcıları, genel olarak zirvenin  

firmalarının Savunma Sanayine geçişinde destek olacağını ifade etmişlerdir. 

Zirvenin, B2B İş Görüşmelerinin bölgesel olması, Savunma Sanayi firmalarının 

Manisa’ya geliyor olması, tedarikçi adaylarının ulaşım ve iletişimini 

kolaylaştırdığını aktarmışlardır.   

 

ZAFER SAVUNMA SANAYİİ ZİRVESİ VE TEDARİKÇİ 
BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ KISA KÜNYESİ  

 

KONU HEDEFLENEN 
KAYIT 

YAPTIRAN 
GEÇEKLEŞEN 

Katılımcı Ana Savunma Sanayi 
Firma Sayısı 

4 - 9 

Katılımcı Tedarikçi Firma Sayısı 80 128 64 
B2B İş Görüşmesi Sayısı  100 266 253 

Panel Sayısı 2 - 2 

Konferans Sayısı 1 - 1 
 

Katılımcı Savunma Sanayi Firmaları 

 TSKGV’na Bağlı : Havelsan, İŞBİR, TEİ-Tusaş, TAİ -Türk Havacılık Uzay 

Sanayi,  

 SSB Ortaklığı : STM  
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 Özel Sektör : BMC, FNSS, Otokar, Vestel Savunma 

ZİRVE AÇILIŞ GÖRSELLERİ 

 

Zirve Protokol Açılış Toplantısı 
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Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn.Veli Oğuz’un Açılış Konuşmaları 
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Manisa Valisi Sn.Ahmet Deniz’in Açılış Konuşmaları 
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ZAFER SAVUNMA SANAYİİ ZİRVESİ VE TEDARİKÇİ BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ 

MEMNUNİYET ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI 

1. 

 

2. 
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3.  

 

4. 

5.  
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6. 

 

7. 

 

8. 
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9. 

10. 

11.
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12. 

13.

14.
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15.

16.

17. 
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18. 

 

19.

 

20.Zirveyi nereden duydunuz? (57 Yanıt) 

Değer Sayı 

Sanayi ve Ticaret Odası 7 

İşyerimizin bulunduğu OSB 4 

İşyerimizin bulunduğu Teknopark 7 

Üyesi olduğum STK 2 

Firmamıza gelen e-posta ile 12 

Basın, Reklam 2 

Sosyal Medya 3 

Arkadaş, dost tavsiyesi 6 

Zafer Kalkınma Ajansının araması ile 32 

kişisel hesabım a gelen e posta ile 1 
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21. Hangi sektörde ürün üretiyorsunuz? (57 Yanıt) 

Değer Sayı 

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar 9 

Makine, Otomotiv 29 

Metal, Saç, Şekillendirme 21 

Kablo İmalat Sanayi 1 

Kimya ve Petrokimya 2 

Yazılım ve Simülasyon 5 

Kaynak ve Bükümlü İmalat 11 

Kompozit Malzeme 3 

Plastik Enjeksiyon Kalıpları 1 

289910-Özel Amaçlar İçin Çoklu Görevler… 1 

Seramik 1 

Prototip parça imalatı. Özel ekipman imalatı 1 

Elektronik ve mekanik tasarım, prototipler 1 

Basınçlı kaplar 1 

Plastik Enjeksiyon Kalıp İmalatı ve Üre… 1 

Eklemeli İmalat 1 

Kablo tesisatları üretimi 1 

Makine ve Kimya Sanayi 1 

Üniversitede öğretim üyesiyim 1 

Hidrolik Ve Pnömatik Malzemeler, Hortum… 1 

Balıkçılık 1 

 

22. Zirvenin iyileştirilmesi için önerileriniz nelerdir? (28 yanıt) 

1. B2B görüşmelerinin sadece görüşme aşamasın da kalmayıp tedarikçi zincirine 

dahil olabilmek 

2. Ana sanayilerin bu gibi etkinliklerden beklentileri katılımcılarla paylaşılmalı, 

katılımcılar bu beklentilere göre kendilerini hazırlayıp gelmeli ve B2B görüşmeleri 

sırasındaki ana sanayi firmaların ihtiyaçlarına cevaplar verebilmelidir. Böylelikle 

oturumlar sonuç odaklı ve dolu dolu geçecektir diye düşünüyorum. 

3. Ana sanayi sektöre dar çerçeveden yaklaşım gösteriyor. Sektörün genel 

ihtiyaçlarına yönelik beklentiler net değil. 15 dakikalık B2B ler ile teknik olmayan 

yada sektöre uzak temsilciler, savunma sanayine hizmet etmek isteyen ve 

kabiliyeti, kapasitesi olan firmaların önünde engel oluyorlar... 

4. Zirveye daha çok ana firma katılımı sağlanarak, büyük bir katılım sağlanabilir. 

Ayrıca ar-ge biriminden personellerinde satınalma uzmanlarıyla beraber b2b 
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organizasyonunda yer alması biz katılılmcı firmaların yaptıkları işleri daha iyi 

analiz etmesinde faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. 

5. Görüşme süresinin 10 dakika ile sınırlandırılması verimsiz bir görüşmeye neden 

oluyor. Büyük bir salonda aynı anda 3-5 firma ile görüşmek de verimsizliğe neden 

oluyor zira gürültü ve uğultu nedeni ile odaklanmak zorlaşıyor. Randevu 

programı itina ile oluşturulmalı ve görüşmeciler randevudan önce görüşecekleri 

firma hakkında bir ön bilgi ile görüşmeye gelirler ise hem zaman kaybı olmaz 

hem de görüşmeler daha verimli ve faydalı olur. Zirvede yaptığımız görüşmeler 

tanışma ve kartvizit vermenin ötesine pek geçemedi. 

6. B2B organizasyonu, topluluklara da açık olabilir. 

7. Daha geliştirilebilir ama genel olarak iyi. 

8. Daha çok stand açabilecek firmaya ulaşarak görsel olarak daha fazla kişiye 

ulaşılmalı. 

9. Zirvedeki katılımcı firma ve tedarikçilerin görüşme sürelerinin kısa olması ve 

görüşme başlama saatinin aksaması nedeni ile görüşmede sadece tanışma 

imkanı bulabildik sürenin en az 30 dakika olması gerekirse zirvenin 2 güne 

çıkarılması düşünülebilir 

10. Tedarikçi kayıtlarında, tedarikçilerden yan sanai / alt tedarikçi olarak 

desteklerinin belirten özet bilgi ile ana tedarikçi bilgilendirerek ön çalışma ile 

süreç daha hızlı ilerleye bilir. 

11. Sistemden alınan randevu saatlerinde hiçbir firma yerinde olmuyor. Gelen tüm 

firmalar bir an önce çıkıp gitmek istemektedir.organizasyon tam anlamıyla bir 

fiyaskodur. Boşu boşuna bir daha tekrarlamayın insanların zamanını almayın. 

12. İlginiz için teşekkür ederim. 

13. Otokar firmasının çok yüksekten bakar tavırlarını hissettik. Belki bizim yaptığımız 

işlere ilgi duymadılar. Onun haricindeki firmalar ile çok olumlu görüşmeler 

gerçekleştirdik. 

14. Zirveyi düzenleyenler metodoloji hatası yapıyorlar... TR33 bölgesinden ortalama 

50 iş insanı katıldı.Bu 50 kişiden bir veya iki kişi netice aldığını düşünecek.. TR33 

bölgesinde bir savunma yansanayii ekosistemi oluşturmak istiyorsak iletişim 

yöntemimizi değiştirmeliyiz. Savunma sanayi firmaları yedek parçalarını 

üretecek firmalar tespit emek istiyor.. Öyleyse zirvede uygulanan yöntem ile çok 

az insana ulaşabildiniz. Savunma sanayi firmaları (BMC.FNSS,vs) TR 33 

bölgesindeki Meslek odaları,yada kalkınma ajansı ile bir anlama yapmalı,ve 

ürettirmek istedikleri ürünleri meslek odaları vasıtası ile TR33 bölgesindeki tüm 

sanayici,esnaf,zanaatkara duyurmalı. Örneklersek; BMC A parçasından 5000 

adet ürettirmek istiyor...şeklinde Tüm esnaf ,sanayici ,zanaatkarın 

ceptelefonuna msj olarak gitmeli,üretmeye istekliler odaları ile iletişime geçsin 

denmeli...Böylece istekliler ön görüşme ve elemeden sonra bir otobüse bindirilir 

BMC nin kampüsüne götürülür. ve orada yapılan görüşmelerden sonuç alınır. 
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Altay tank motoru yapan BMC power başkanı şunu söylemişti.Motoru yaptık 

ancak seri üretime geçemiyoruz motor üzerindeki enjeksiyon sistemini yabancı 

firma vermeme kararı aldı,yerli üretimi yaptıracak yerli firma,zanaatkar 

bulamıyoruz. Zirvedeki yöntemle bulamazsınız. TR33 bölgesinde öyle 

zanaatkarlar var ki enjeksiyon sistemlerini tamir ediyor Alman malını,fransız malını 

hatalarını buluyor, hatmetmiş. Yukarıda bahsettiğim mesaj bu adama ulaşsa.   

BMC 5000 adet motor enjeksiyon sistemi ürettirecek. O zanaatkar başvurur ve 

üretir. Evini ipotek eder, yanına ortak bulur, Kosgeb destek olur bu iş olur. Bu 

örnek Nokta atış yapmalısınız. Hızlı bir şekilde daha çok insana ulaşmalısınız. 

Üretim ekosistemi bu şekilde kurulur. Emin olun TR33 bölgesindeki Sanayici,esnaf 

ve zanaatkarın üretemeyeceği başaramayacağı bir durum yok. Yeter ki doğru 

insanlara belirttiğim gibi ilanlarla ulaşın. Böylece Esnaf ve ticaret odaları sadece 

cenaze msjları atmamış olurlar,daha etkin çalışırlar. 

15. Daha iyi olabilir 

16. Planlanmış olan B2B görüşmelerinin planlanan saatte 

gerçekleştirilememesinden dolayı, bazı görüşmelerimizi gerçekleştiremedik, 

gelecekte yapılacak zirvelerde bu konuda iyileştirme yapılması konusunda 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

17. B2B görüşmeleri planlanan saat öncesi ve sonrasına kayması durumunda, aynı 

saatdeki diğer firma temsilcilerin boşluklarda tekrar sıra oluşumu daha sistematik 

yapılabilmesi durumu geliştirilebilir. 

18. Zirvenin en az 2 gün olması,panelistlerin daha hazırlıklı gelip katılımcılara yol 

gösterici konuşmalar yapmaları. 

19. Kalkınmaya katkıda bulunduğunuzdan şüphe yoktur.Emeğinize sağlık 

20. Savunma sanayine ne gibi urunler uretebiliriz yada bizim basarili oldugumuzu 

dusundugumuz alanlarin hangisi bir isbirligi icin firsat dogurur konusunda bilgi 

almayi umuyordum ancak istedigimi aldigimi dusunmuyorum . B2B gorusmeleri 

yapmadim cunku 15 dk lik bir gorusme ile bir sonuc alabilecegimi dusunmedim. 

Cunku biz su ana kadar Savunma Sanayine bir urun uretmedik yada urettigimiz 

urun ve hizmetler bu sanayi ile alakali degildi. Ozellikle yapay zeka ve makine 

ogrenmesi konusunda calismalar yapiyoruz. Zirveden once firmalari bir dinleyip 

daha sonra bizim icin uygun oldugunu dusundugumuz firma ile B2B gorusmesi 

yapmak istiyordum . Ancak sunumlardan buna dair bir fikir edinemedim . 

Belkide bundan sonraki zirvelerde panel havasindan daha cok ikili diyaloglarin 

daha yogun oldugu ziyaretcilerin sorulari ile yonlendirdigi birlesimler faydali 

olabilir dusuncesindeyim . 

21. Savunma Sanayi ve Üniversiteler arası köprünün daha güçlü kurulması için 

hamleler yapılablir. 

22. Kapsamı ve verimi artırmak adına yurtdışından da farklı firmalarda olabilir 

ilerleyen süreçlerde. 
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23. Zirveye katılacak tedarikçi firmalara, görüşme öncesi ; görüşme yapılacak 

firmalar hakkında bir bilgilendirme PANELLERi yapılmalı Firmalar kendi taleplerini 

ve doğrudan ihtiyaçlarının gelecek adımına yönelik ve köklü çözüm önerilerine 

kısa-orta-uzun vade içinde çözüm önerilerini kendi adıma detaylandıramadım, 

daha çok bunu yaptık işinize yarar mı yada biz şu alanda kullanabilirmiyiz, 

soruları ile geçti. 

24. Her firmadan ziyaretçi katılımcı sayısı artılması süreci iyileştirebilir. Şirketten farklı 

birimlerde en az iki personelin katılması görüşmelerin daha sağlıklı geçmesini 

sağlayacaktır. Her salonda 1 şirketin yer alması görüşmelerde iletişimi ve 

odaklanmayı daha da artırır. 

25. Tedarikçi olarak katılmadık. Teknokentte firma sahibi öğretim üyeleri olarak 

firmalarla görüş alışverişinde bulunduk. İlginiz için teşekkür ederiz. 

26. B2B görüşmeler sonrasında sonuç alınabilecek yöntemler geliştirilmeli 

27. Zaman planlaması düzgün yapılması, 2 firma ile randevumuz olmasına rağmen 

görüşemedik. 

28. Satın almacı ile savunma sanayine iş yapamazsın. Direk üretim ve arge personeli 

ile gelişilir. Firmam yüksek teknoloji üretmekte ve saçma sapan bir satınalmacıyla 

muhatap olmak vakit kaybıdır. 

 

 
Hazırlayanlar : 
Dr.Sinan PRAVADALIOĞLU 
A.Kadir UÇAR 
Nurhan FİDAN 
 
Ocak 2020 / İzmir 
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ZAFER SAVUNMA SANAYİİ ZİRVESİ VE TEDARİKÇİ 
BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ GÖRSELLERİ 

 

   

 

  

[ KATILIMCI KAYITLARI VE KARŞILAMALARI ] 
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[ KATILIMCI KAYITLARI VE KARŞILAMALARI ] 
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[ Açılış ve Protokol Konuşmaları ] 
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 [ Panel 1 : Dijitalleşen Dünyada Savunma Sanayi ] 

Panelistler : STM – TAİ/Tusaş 
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[ Konferans : Savunma Sanayinde Millileşme ] 

Prof. Dr. İskender GÖKALP 
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[ Panel 2 : Savunma Sanayi Ekosisteminde Yerli Tedarik Zincirinin Yeri ] 

Panelistler : İŞBİR Elektrik, BMC, FNSS, Havelsan 



36 
 

   

   

 

 

[ Plaket Töreni ve Aile Fotoğrafı ] 
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[ B2B Firma İş Görüşmeleri ] 
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[ Kahve molasında birçok tanışma ve görüşme gerçekleşti ] 
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[ Havelsan TTO, Teknopark ve Üniversite yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi ] 
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[ Konferans konuşmacımız Prof. Dr. İskender Gökalp ile ilerleyen süreçte tekrar görüşmek üzere 

kendilerine teşekkürlerimizi ilettik ] 


