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KRİZ BÖLGELERİNDE 
SAVUNMA SANAYİİNİN MİLLÎLEŞTİRİLMESİ 

 DİLEK, Saim1* 
       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bir millet yalnız zaman içinde değil, aynı zamanda bir mekân, bir coğrafya 
içinde yaşar. Her milletin üzerinde yaşadığı coğrafyanın sınırları 
belirlendiğinde, burası onun ülkesi olur. Her ülkenin konumu, özellikleri, 
komşuları ve çevre alanlarla ilişkileri, iç bünyesinde oluşan gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan sorunları ve davaları vardır. Bunların en önemlisi; ülkenin 
korunması, savunulması, güvenlik altına alınması ve güvenliğinin sürekli 
geliştirilmesidir. 

Bu noktada gündeme, ulusal savunma sanayii gelmektedir. Ulusal savunma 
sanayiinin temel özelliği, öncelikle kendi silahlı kuvvetlerinin teçhizatlanma ve 
idame işletme ihtiyacını karşılamaktır. Bunun doğal sonucu olarak devlet de, tek 
alıcı olan Silahlı Kuvvetlere üretim yapmanın riskini taşıyabilmesi için, 
savunma sanayiinin güvence altına alınmasını sağlamak ve bununla birlikte, 
savunma sanayiinin kurulması ve üretimde bulunması sürecinde, ülke 
kaynaklarının israfına neden olmamak zorundadır.  

Diğer yönden; ulusal ve uluslararası pazara hitap edebilmesi, rekabete 
dayanabilmesi, kazanılmış kabiliyetlerini devam ettirebilmesi, kriz döneminde 
ve sıcak çatışma hâlinde silahlı kuvvetlerin teçhizatlanma, idame ve işletme 
ihtiyaçlarını yüksek verimlilikle karşılayabilmesi için kriz bölgelerinde bulunan 
ülkelerin savunma sanayilerini millîleştirmeleri zorunlu olmaktadır. 

Genel anlamı ile yukarıda belirtilen “kriz bölgesi” tanımı, coğrafi konumu, 
jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik özellikleri itibarıyla küresel boyutta 
kronik sorunlar sergileyen bölgeleri tanımlar. Kriz bölgeleri, tarihî ve çeşitli 
ilişkilerin gerçeklerini, çevre ülkelerle ilişkilerini, ülke içi etnik, dinsel, 
yaşamsal ve ekonomik farklılık ve sorunlarını sağlam temeller üzerinde 
kaynaştıramayan, sürekli barış ve dostluk geliştiremeyen ülkelerin bulunduğu 
bölgelerdir. 

                                                 
* Makine Yüksek Mühendisi, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Eski Genel Müdürü (1978-1988); 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kurucu Genel Müdürü (1987-1988). 

 

 



 

 

594 

Burada belirtilen “millîleştirmek” ifadesi, “özel sektöre ait yerli ve yabancı 
firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak” anlamında değildir. 
“Millîleştirme” kavramı ile ifade edilen ideal: “Savunma Sanayii’ne millî bir 
nitelik vermek”tir. “Savunma Sanayii’ne millî nitelik verilmesi” kavramı her 
şeyden önce, uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren; 
ortak girişim, ortak üretim, lisans altında üretim şeklinde çalışmalarını yürüten 
savunma sanayii firmalarının, millî bir kuruluş tarafından devlet güvencesi 
altında yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine ve kontrol edilmesidir. Söz 
konusu “'Millî Koordinasyon Kurumu”, yukarıda belirtilen işlevinin yanı sıra, 
ulusal savunma sanayinin, üretim faaliyetlerinde kullandığı lisans ve hakların 
korunması ve geliştirilmesi ve nihayet yeni teknolojilerin geliştirilip 
uygulamasını da zorunlu hâle getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz bölgeleri, savunma sanayii, millîleştirme. 

Savunma Sanayii 

Bir millet yalnız zaman içinde değil, aynı zamanda bir mekân, bir coğrafya 
içinde yaşar. Her milletin üzerinde yaşadığı coğrafyanın sınırları 
belirlendiğinde, artık orası o milletin ülkesi olur. Her ülkenin; konumuna, 
özelliklerine, komşuları ve çevre alanlarla ilişkilerine, iç bünyesinde oluşan 
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunları ve davaları vardır. Bunların en 
önemlileri; ülkenin korunması, savunulması, güvenlik altına alınması ve 
güvenliğinin sürekli geliştirilmesidir.  

Ülkelerin kendilerini savunmaları, her şeyden önce, kendi millî sorunlarıdır. 
Milletler özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını koruyabilmek ve devam 
ettirebilmek için öncelikle kendi gücüne, kendi silahlı kuvvetlerine dayanmak 
zorundadır. Varlıklarının, güvenliklerinin ve geleceklerinin başlıca teminatı 
olan silahlı kuvvetlerin ülkenin savunmasında görevlerini yerine getirebilmesi 
için eğitim ve disiplin bakımından olduğu kadar; silah, araç ve gereç 
bakımından da daima yeterli ve kuvvetli bir hâlde bulunması gerekli olmaktadır. 
Silahlı kuvvetleri, ihtiyacı olan her türlü silah, araç ve gereci kendi imkânları ile 
sağlamanın önemini ön plana çıkartmakta, bu yola yönelmekte ve millî güvenlik 
stratejisinde buna öncelik vermektedir.  

Millî güvenlik stratejisindeki bu öncelik, ulusal savunma sanayiini ön plana 
çıkartmaktadır. Ulusal savunma sanayiinin temel özelliği, öncelikle kendi silahlı 
kuvvetlerinin “savaşın idamesini sağlayacak seviyede”; her türlü silah, araç ve 
gereçleriyle donatım ve malzeme gereklerine kadar tüm ihtiyaçlarını ve ayrıca 
idame işletme ihtiyacını karşılamaktır. Silahlı kuvvetlerin daha çok savaşta 
kullanabileceği harp silah, araç ve gereçleri ve de bunların yedek parçaları ile 
önemli girdilerini üreten ülke içindeki resmî ve özel sektöre ait tesisler 
topluluğu “Savunma Sanayii”dir.  

Savunma Sanayii’nin tek alıcısı olan Silahlı Kuvvetlere üretim yapmanın 
riskini taşıyabilmesi için devlet de savunma sanayiini güvence altına alınmasını 
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sağlamak, ve bununla birlikte, savunma sanayiinin kurulması ve üretimde 
bulunması sürecinde, ülke kaynaklarının israfına neden olmamak zorundadır.  

Ayrıca, savunma gücünün dayandığı diğer bir unsur da ekonomik güç ve 
kalkınma ihtiyacıdır. Kalkınma ile savunma arasında çok sıkı sarmal bir bağ ve 
ilişki vardır. Güvenliği tehlikede olan bir ülkede sürekli ve istikrarlı bir 
kalkınma olmayacağı gibi gelişmiş bir ekonomik güce dayanmayan bir savunma 
sistemi de güçlü olamaz. Bir memleketin askerî gücü memleketin ekonomik 
gücüne dayanır.  

Gelişmiş ülkelerin sanayileşerek kalkınmalarında savunma gücünün de 
geliştirilmesi üzerinde önemle durdukları, savunma çabasıyla iktisadi gelişme 
arasında bir denge kurdukları savunma gücünün modernleştirilmesinin; 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın şartlarından biri olarak 
benimsendikleri gözlenmiştir. Bu strateji, ülkelerin savunma hizmetlerinin 
gerektirdiği araç ve gereçlerin yeterli ölçüde sağlanmasıyla sanayileşme çabaları 
arasında sistemli bir bağlantı kurmuştur. Bunların ana mal üretimleri, yatırım 
malları ve teknolojileri ile belli bir düzeye ulaşması savunma sanayiilerinin 
kurulup gelişmesini sağlamıştır.  

Savunma Sanayiine Yönelmenin Zorunluluğu  

Ülkenin güvenliği, kişi mutluluğunun ve gelecekten emin bir millet olmanın 
asgari şartlarından biri olan ülke silahlı kuvvetlerince belirtilen millî kuvvet 
hedeflerine nitelik ve nicelik yönünden ulaşılması, ancak ve ancak millî 
savunma alanında dış kaynaklara bağlılığın azaltılması ile sağlanabilmektedir. 
Millî güvenlik açısından zorunlu olan nitelik ve nicelikteki kuvvet hedeflerine 
erişilmesi, erişilen düzeyin devamı ve daha üst düzeylere çıkması, silahlı 
kuvvetlerin araç, gereç ve malzeme gereklerinin zamanında, istenilen kalitede, 
kesintisiz ve güvenle sağlanmasına bağlıdır. Millî savunma olarak, yeteneklerin 
başkalarınca bilinmemesi gerektiği açısından da dış kaynaklara bağlılığın 
azaltılması büyük önem taşımaktadır.  

Bu ana etkenler yanında, millî kaynaklara dayalı bir savunma sanayiinin 
kurulması gereğinin başlıca nedenleri şunlardır:  

a. Silah, araç ve gereçlerde teknoloji hızla değişmektedir. Hızlı bir şekilde 
değişen teknolojileri izleme ve teknolojiye uyma önemli bir sorun olmaktadır. 
Teknolojik değişimin yavaş olduğu dönemlerde; alınan silah, araç ve gereçlerin 
uzun süre kullanılma olanağı bulunmaktaydı. Bugün bu süre çok kısalmıştır. 
Ülke millî güvenliği –hızla gelişen teknolojiye– olanaklar ölçüsünde, uymayı 
zorunlu kılmaktadır. Devamlı dışa bağlı bir politika ve uygulama ile silahlı 
kuvvetlerin millî kuvvet hedeflerine ulaşarak, güçlü bir millî ordu kurup modern 
nitelikte donatma olanağı artık kalmamıştır.  

b. Yardımlar kanalıyla sağlanan silah sistemleri ve gereçlerin teknolojileri, 
genellikle geri olduğu gibi devamlı yedek parça ikmali ile hizmette 
tutulabilmektedir. Millî gerekler dikkate alınmadan uluslararası koşullara göre 
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değişebilen bir yardıma dayanarak, silahlı kuvvetler modern ve güçlü tutulamaz. 
Son gelişmeler ve olaylar ülkeleri böyle bir durumla karşı karşıya bırakmış 
bulunmaktadır.  

c. Belirli amaçlarla ve yardım şeklinde verildiği belirtilen silah sistemleri, 
millî güvenliğin gerektirdiği amaçlarla kullanıldığında ortaya ambargo gibi 
önemli sakıncalar çıkmaktadır.  

d. Mevcut ve beklenen uzun dönemli döviz kaynaklarının sınırlılığı, bunların 
devamlı ithal yoluyla sağlanmasını güçleştirmektedir.  

e. Savunma sanayii, ülkenin sanayileşmesiyle uyumlu, onun bir parçası 
olarak ve kalkınmaya yük olmayacak bir şekilde geliştirilmek durumundadır.  

Millî sanayii ile bütünleşmiş bir savunma sanayiinin geliştirilememesi 
hâlinde, ülkenin yurt içi üretiminden doğacak millî gelirden, yaratılacak 
istihdamdan, ülke iş gücü ve sanayisinin kazanacağı becerilerden yoksun 
kalacaktır.  

f. Yardımlar yoluyla veya sair suretle dışardan sağlanan araç, gereç ve 
silahlar da, ülke silahlı kuvvetlerinin hareket olanakları ve yetenekleri, göz 
önünde bulundurulmadan alınmak durumunda kalmaktadır.  

Buraya kadar belirtilen nedenlerle, millî kaynaklara dayalı, ülke silahlı 
kuvvetlerinin millî hedeflerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan, ülkenin 
kalkınmasıyla savunma çabaları arasında gerekli dengeyi kuran savunma 
sanayii yatırımlarının, stratejide öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi ve 
ihtiyaçların belli süre içinde karşılanması büyük önem taşımaktadır.  

Dünya üzerindeki önemli kriz bölgelerinden biri olan Balkanlar-Orta Doğu- 
Kafkaslar bölgesinin merkezinde bulunan Türkiye’nin savunma sanayiinin kısa 
bir değerlendirmesini yaptıktan sonra; “Kriz bölgeleri’ nedir?”, “Savunma 
sanayiinde devletleştirmeye gidilmeden nasıl bir ‘millîleştirme’ olabilir?” 
sorularına açıklık getireceğim.  

Ana Hatları ile Türk Savunma Sanayii 

Türkiye’de savunma sanayiinin kurulmasına yönelik ilk girişimler, Osmanlı 
Devleti’nin Yükselme Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. 17. yüzyıla kadar güçlü 
bir konuma sahip olan savunma sanayii, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki 
teknolojik gelişmelerin dışında kalmış, I. Dünya Savaşı sırasında ise etkinliğini 
büyük ölçüde yitirmiştir.  

Bu nedenle Cumhuriyet’in ilk yıllarında savunma sanayiine ilişkin ciddi bir 
altyapı devralınmamış, bu alandaki faaliyetler, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara 
çevresinde yoğunlaşan birkaç temel üretim tesisi ile sınırlı kalmıştır. Savunma 
sanayiinin, topyekün sanayileşmenin ve kalkınmanın bir parçası olduğunun 
bilincinde bulunan Cumhuriyet yönetimi, ilk planlı dönemde sanayileşmenin ve 
dolayısıyla savunma sanayiinin devlet eliyle ve yönlendirilmesiyle gelişmesini 
öngörmüş ve girişimlere başlamışsa da, uçak üretimine ulaşan faaliyetlere 
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rağmen, yurt içinde hafif ve ağır silah ve mühimmat iç ve dış koşulların 
zorlaması sonucu bu alanda güçlü bir altyapı oluşturamamıştır.  

Bu dönemde; 

1923 yılında Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü kurulmuş, buna bağlı 
Kırıkkale’de Top, Tüfek, Mühimmat, Barut, Çelik, Pirinç, Elmadağ’da Barut ve 
Ankara’da Marangoz, Kapsül, Gaz Maske ve Fişek Fabrikaları kurulmuştur. Bu 
tesisler 1950 yılında İktisadi Devlet Teşkilatı (İDT) olarak kurulan Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na devredilmiştir.  

1930’lu yıllarda İstanbul Haliç yöresinde iki özel firma mühimmat, patlayıcı 
ve proteknik madde üretmiş, talep olmadığı için 1950 yılında kapanmıştır.  

1924 yılında Gölcük Tersanesi kurulmuş, 1941 yılında da Taşkızak 
Tersanesi tekrar faaliyete geçirilmiştir.  

Türk havacılık faaliyetleri Atatürk’ün direktifleri ile Kayseri’de yabancı 
ortaklık şeklinde kurulan “Tayyare ve Motor Türk A.Ş. (TOMTAŞ)” ile 
başlamış, yabancı ortağın 1928 yılında ayrılmasına rağmen, 1928-1939 yılları 
arasında 112 adet muhtelif modelde, o devrin önde gelen savaş uçakları 
üretilmiştir. Tesisler daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 
devredilmiştir.  

1936 yılında Nuri Demirağ, İstanbul’da kurduğu uçak fabrikasında, 1943 
yılına kadar 24 adet uçak ve çok sayıda planör imal etmiş, ilgisizlik ve müşteri 
bulamama nedenleriyle tesislerini 1943 yılında kapatmıştır.  

Türk Hava Kurumu (THK) Ankara Etimesgut’ta 1941 yılında uçak 
fabrikasını, Gazi Çiftliği’nde, 1945 yılında Motor Fabrikası’nı kurmuştur. Uçak 
fabrikası 1944 yılında, motor fabrikası ise 1948 yılında üretime başlamıştır. Bu 
dönemde, İngiliz Magister Eğitim Uçakları ve Motorları Lisans’ı altında üretim 
yapılmış ve tesisler 1952 yılında da MKEK’e devredilmiştir. Bu Fabrikalarda 
1956 yılına kadar 128 adet muhtelif model eğitim uçağı ve çok sayıda planör 
imal edilmiştir. Yeni sipariş temin edilemediğinden, Uçak Fabrikası’nın 1956 
yılında faaliyeti durdurulmuş, dokuma tezgâhı üretimine yönlendirilmiştir. 
Motor fabrikası da Traktör ve Tarım Aletleri Fabrikası’na dönüştürülmüştür.  

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye’nin 
NATO’ya girişiyle sağlanan dış savunma yardımı nedeniyle, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında başlatılan, ancak devlet desteğinin bulunmaması ve üst düzeyde resmî 
ve özel sektörün koordinasyonu ve yönlendirilmesi ve de stratejik planlamanın 
olmaması nedenleriyle daha fazla gelişemeyen savunma sanayii faaliyetleri  
tıkanmıştır.  

Bununla birlikte, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin bölgesel sorunları, 1963 ve 
1967 Kıbrıs bunalımları ve özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı ve bu Harekât 
sonrasında Türkiye’ye, uygulanan silah ambargosu, millî kaynaklara dayalı 
olarak savunma sanayiinin geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur.  
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1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakıfları bu anlayışla oluşturulmuş, sınırlı da olsa, bu Vakıfların ve kamunun 
kaynakları ile TUSAŞ-Türk Uçak Sanayi A.Ş., ASELSAN, HAVELSAN, 
ROKETSAN, ASPİLSAN ve önemli sayılacak diğer kuruluşlar savunma 
sanayiinde yer almıştır.  

1980’li yıllarda Savaş Uçağı Tedarik Programı kapsamında, TUSAŞ F-
16C/D savaş uçağını ortak üretmek üzere 1984 yılında yabancı sermayeli TAI-
TUSAŞ Havacılık ve Uzay San. A.Ş.yi ve Ankara-Mürted (Akıncı)’de Uçak 
Fabrikası’nı kurmuş, bu uçağın jet motorunu ortak üretmek üzere 1985 yılında 
Eskişehir’de yabancı sermayeli TEI-TUSAŞ MOTOR San. A.Ş.yi ve Motor 
Fabrikası’nı kurmuştur. Bu tesislerde 272 adet F-16C/D savaş uçağının ortak 
yapımı gerçekleştirilmiş, 232 adeti Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na, 40 
adeti de Mısır Hava Kuvvetler Komutanlığı’na teslim edilmiştir.  

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları, ekonomik güçlerin 
birleştirilmesi, üst düzeyde koordinasyonun sağlanması ve mükerrer işlerin 
ortadan kaldırılması için Eylül 1987 tarihinde, yasayla kurulan Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nda birleştirilmiştir. TSKGV, bugün en büyük 
savunma sanayii kuruluşlarından biridir.  

Ancak, Cumhuriyet döneminde 1980’lere kadar elde edilen sınırlı birikimin 
korunması ve geliştirilmesi konusunda karşılaşılan idari ve mali güçlüklerin 
yanı sıra, sınırlı mevcut kaynaklar ve uygulanmakta olan tedarik politikalarıyla 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu; TUSAŞ, ASELSAN ve diğer “SAN”lı 
kuruluşlar, resmî ve özel sektör tarafından kurulan sınırlı sayıdaki tesislerle 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin biriken ve giderek büyüyen savunma teçhizatı 
açığının kapatılmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır.  

Bu noktadan hareketle, ihtiyaç duyulan politikaların tespiti ve bu politikaları 
tatbik etme yetki ve sorumluluğuna haiz mekanizmaların oluşturulmasına 
1980’lerde ağırlık verilmiş, 1983 yılında Savunma Donatım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuş, bilahare bu Genel Müdürlüğün feshi ile de 1985 yılında 
3238 sayılı Kanun’la bugün Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) olarak 
yeniden düzenlenmiş bulunan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştur.  

Savunma sanayiinde bunca gayretlere rağmen, Silahlı Kuvvetlerimizi ulusal 
savunma sanayiine dayalı olarak güçlendirmek, yıllardan beri sürdürülen 
gayretlere ve girişimlere rağmen bir türlü mümkün olamamıştır. Bunun temel 
nedenleri; savunma sanayiinin temel özelliklerini ve bu özelliklerden 
kaynaklanan ilkelerin yeterince dikkate alındığı bir strateji-konsept-politika 
çalışmasına dayalı “uygulamaların” başlatılamaması, başlatılan çalışmaların 
amaca ve hedeflere göre sürekli değerlendirmeye tâbi tutularak ısrarla 
sürdürülememesi, savunma sanayii politikalarının uygulanmasında resmî ve 
özel sektör kuruluşlarının koordinasyonunun bu politikalara uyumlarının 
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sağlanamaması ve de  bunları sağlayacak tam yetkili ve sorumlu bir kuruluşun 
hayata geçirilememesidir.  

Kriz Bölgeleri Nedir? 

Genel olarak kriz bölgeleri; coğrafi konumu, jeopolitik-jeoekonomik ve 
jeostratejik özellikleri itibarıyla küresel boyutta kronik sorunlar sergileyen, 
tarihî ve çeşitli ilişkilerin gerçeklerini, çevre ülkeler ile ilişkilerini, ülke içi 
etnik, dinsel, yaşamsal ve ekonomik farklılık ve sorunlarını sağlam temeller 
üzerinde kaynaştıramayan, sürekli barış ve dostluk geliştiremeyen, terörün 
oldukça yoğun yaşandığı ülkelerin bulunduğu bölgelerdir.  

Soğuk Savaş dönemi sonrasından bugüne kadar geçen 60 yıllık süreçte baş 
döndürücü bir hızla gerçekleşen kökten dönüşümler, değişimler ve gelişmeler, 
geleceğin dünyasının nasıl olacağını ortaya koymaktadır. Bu hızlı dönüşüm, 
değişim ve gelişimin siyasi ve ekonomik yapıları çok farklı olan ülkelerin 
aralarındaki uçurumu daha da büyüteceği görülmektedir.  

 Bütün ülkelerin etkileneceği bu durumdan, kriz bölgelerinde yer alan 
ülkelerin bu dönüşüm, değişim ve gelişmelerden etkilenmesi, diğer ülkelere 
nazaran daha fazla olacaktır.  

Nasıl Bir Millîleştirme? 

Türk Uçak Sanayii’nin kuruluşunda ve F-16 savaş uçağının ortak yapımında 
yaşadığım tecrübeler ile son 20 yıldaki gelişmeler, kriz bölgelerinde bulunan ve 
gelişmekte olan ülke savunma sanayilerinin “millîleştirilmesinin” gerekli 
olduğunu göstermiştir. Ülke kaynaklarının önemli bir kısmının tahsis edildiği 
bu sektörün bütün sanayi sektörleri ile iş birliğine yönlendirilmesinin, ülkenin 
topyekûn sanayisinin ülke savunma reel sektöründe varlık göstermesinin, 
savunmada millî katma değerin özlenen düzeye getirilmesinin, ancak zorunlu 
bir üst yönetim koordinasyonu ile mümkün olabileceğini ortaya çıkartmıştır.  

Burada belirtilen “millîleştirme” ifadesi, “özel sektöre ait yerli ve yabancı 
firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak” anlamında değildir. 
“Millîleştirme” ile ifade edilen husus, “Savunma Sanayii’ne millî bir kontrol 
ve koordinasyon sistemi getirmektir. Uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdüren; ortak girişim, ortak üretim, lisans altında üretim şeklinde 
çalışmalarını yürüten resmî ve özel sektör, savunma sanayii firmalarının, millî 
bir kuruluş tarafından devlet güvencesi altında yönlendirilmesi, desteklenmesi, 
haksız rekabetin ve gereksiz yatırımın önlenmesi, koordine ve kontrol 
edilmesidir.  

Söz konusu “Savunma Sanayi Millî Koordinasyon Kurumu”, yukarıda 
belirtilen işlevinin yanı sıra, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi ulusal 
savunma sanayiinin, üretim faaliyetlerinde kullandığı lisans ve hakların 
korunması ve geliştirmesini ve nihayet yeni teknolojilerin geliştirilip 
uygulamasını da zorunlu hâle getirecektir.  
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Kriz bölgelerinde bulunan ülkelerin, ülke güvenlikleri ve bunun 
devamlılığının sağlanması, ayrıca millî sanayiilerinin kazanılmış 
kabiliyetlerinin korunması için savunma sanayiilerinin öncelikle 
millîleştirilmesi ve bunun ülke savunma stratejisi olarak benimsenmesi ve 
belirlenmesi yaşamsal bir karar olmaktadır.  

Bu Savunma Sanayii Millî Koordinasyon Kurulu belirtilen görevlerine 
ilaveten şu görevlerle de yükümlü olmalıdır:  

* Bütün ilgililerle birlikte savunma sanayii strateji-politika-konsept 
esaslarını belirlemeli, kısa-orta-uzun dönemli ana plan ve programları 
hazırlamalı, tüm ilgili tarafların uyumunu sağlamalı ve sürdürmeli,  

* Ülke kaynaklarını da dikkate alarak mevcut ve geleceğin ihtiyaçları 
doğrultusunda öncelikle ele alınacak stratejik ve kilit teknolojik disiplinleri 
belirlemeli ve bunların ihtiyacı olan; 

– Mühendislik bilgi birikimlerinin elde edilmesini yönlendirmeli,  
– Eğitilmiş insan gücü stratejilerini, uygulama esas ve usullerini belirlemeli,  
– Araştırma ve geliştirmelerin disiplin altına alınmasını ve yönlendirilmesini 

sağlamalı,  
– Yerli ve yabancı firmaların rekabet esaslarını belirlemeli ve aralarında 

uyumu sağlamalı,  
– Teknoloji transferinde öngörülen iş birliklerinde, firma seçim esaslarını ve 

firma seçimlerini yönlendirmeli,  
– Silahlı Kuvvetlerin organik yapısındaki teknolojik imkân ve kabiliyetlerin 

idame-işletme pazarlarında, resmî ve özel kuruluşlarca değerlendirilmesi 
esaslarını belirlemeli ve uygulamayı yönlendirmeli,  

– Savunma sanayine yatırım için uygun ortamlar yaratmalı ve yönlendirmeli 
ve teşvik etmeli,  

Sonuç olarak, bunlara ilaveten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlayarak, faaliyette bulunan kuruluşların idamesinin ve 
gelişiminin, atıl durumda olan ve olabilecek kuruluşların da sisteme 
kazandırılmasının sağlanması bu kurumun ana görevleri ve sorumluluğu 
olmalıdır.   


