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3o. Yılında TSKGV: Gelişimi, Stratejik Önemi,
Yönetim Esasları ve Gelecek Öngörüsü

Türkiye’deki Savunma Sanayinin gelişiminde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı önemli
bir dönüm noktası olmuştur. Harekat sonrasında karşılaşılan silah ambargosunun

olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla
karşılanmasının önemi bir kere daha kavranmıştır. Böylelikle 195o’li yıllar sonrası
modern Milli Savunma Sanayinin ilk adımları bu dönemde atılarak Kara, Deniz ve

Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları kurulmuştur.

ANILAN Vakıfların ana amacı, Büyük
Türk Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri

[TSK] arasında manevi bir bağ, bir gönül köp-
rüsü oluşturmak suretiyle sağlanacak bağış-
larla Savunma Sanayi Şirketleri kurmaktır. Bu
şirketler tarafından TSK’nin silah ve sistemle-
rinin yenilenmesi veya modernizasyon açısın-
dan ihtiyaç duyduğu milli ve kritik
teknolojilerin geliştirilerek sistem, alt sistem,
ürün ve malzemenin karşılanması hedeflen-
miştir. Anılan Vakıflar faaliyetlerine 1987’ye
kadar başarıyla devam etmişlerdir.

Güç Birliği

TÜRK Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı [TSKGV]; Kara, Deniz ve

Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının
3.388 Sayılı TSKGV Kanunu ile birleştirilmesi
neticesinde 26 Eylül 1987’de kurulmuştur.
Milli Savunma Sanayi Siyaseti doğrultusunda;
TSKGV’nın kuruluş yapısı AŞ, Ltd, vb. şirket
modelleri de dahil olmak üzere incelenerek
değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmede, Savunma Sanayinin
genel kabul gören dinamikleri ve özellikleri
de dikkate alınmıştır. TSKGV; Büyük Türk Mil-
letinin Milli Ordusunu hiçbir kısıtlamaya tabi
olmadan, savaş dahil istenilen yer ve zamanda
sürekli olarak destekleyebilmek, ticari kaygı-
ları ön planda tutmayan Savunma Sanayi Şir-
ketleri oluşturabilmek ve geliştirebilmek
maksadıyla özel olarak düşünülmüş bir Vakıf

olarak kurulmuştur. TSKGV, Türkiye Cumhu-
riyeti’nde özel bir yasayla kurulmuş olan ilk
Vakıf olma niteliğine sahiptir.

TSKGV’nın Ana Senedi’nde yer alan Kuru-
luş Amacı; “Milli Harp Sanayimizin geliştiril-
mesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması ve
harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması
suretiyle TSK’nin savaş gücünün artırılmasına
katkıda bulunmak üzere Milletimizin maddi ve
manevi desteğini sağlamak” olarak belirlen-
miştir.

3.388 Sayılı TSKGV Kanunu ile kurulan
TSKGV; Kanun’un yürürlüğe girmesinden
sonra, Türk Medeni Kanunu’nun vakıflar için
emrettiği süreç tamamlanarak, mahkeme ka-
rarı ile ‘tüzel kişilik’ kazanmıştır. Türk Hukuk
Düzeninde diğer vakıflardan hiçbir farkı bu-
lunmamaktadır. Faaliyetlerini 5.737 Sayılı Va-

kıflar Kanunu ve 4.721 Sayılı Türk Medeni Ka-
nununa göre yürütmektedir. Tüm vakıflar gibi
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce denetlenmek-
tir.

Ayrıca, Senedi gereği, üst yönetim organı
olan Mütevelli Heyetince belirlenen bağımsız
denetçiler tarafından denetlenmektedir. Dene-
timde tespit edilen hususlara yönelik yol hari-
taları oluşturularak yıl içerisinde tedbir
alınması sağlanmakta, tedbir alınan hususlar
Mütevelli Heyet’e sunulmaktadır. Bugüne
kadar yapılan denetimlerin tamamı başarılı
olup, faaliyette bulunulan 3o yıl içerisinde
eksik, kusurlu ve yetersiz bir durum, faaliyet
veya işlem tespit edilmemiştir.

TSKGV’nın mevcut durumda 3.388 sayılı
Kuruluş Kanunu ve Ana Senedine göre; Ku-
rumlar Vergisi, Damga Vergisi ve Gelir Vergisi
muafiyetleri bulunmaktadır.

Millete ve Devlete
Hizmet

TSKGV, bir ‘özel hukuk tüzel kişisi’dir.
Kamu ile organik bir bağı bulunma-

maktadır. Tüm iş ve eylemlerini özel hukuka
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Kurulu Başkanları] tarafından stratejik değer-
lendirme toplantıları [yurt içi ve yurt dışı
önemli yatırımlar, önemli proje teklifleri, Vakıf
ilkelerine yönelik konular, üst yönetim atama-
ları, VBO’ları arası üst yönetici personel geçişi,
vb.] gerçekleştirilmektedir.

l TSKGV İcra Grubu [TSKGV Genel Mü-
dürü başkanlığında VBO’ları Genel Müdürleri]
tarafından da değerlendirme toplantıları yapıl-
maktadır. Böylelikle Mütevelli Heyet kararla-
rının uygulanması hızlı ve etkin bir şekilde
sağlanmaktadır. 

Her iki Grubun TSKGV Teşkilat Yapısın-
daki yeri de belirlenmiştir.

TSKGV tarafından her yıl mali çeyrek dö-
nemler esas alınarak 3’er aylık raporlar
VBO’larından alınmaktadır. Ayrıca 6’şar aylık
dönemler halinde de VBO’larına periyodik zi-
yaretler gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretlerde
Şirketlerin;

l Mali ve finansal durumları ile bütçe ve
stratejik plan performansları,

l Devam eden önemli yatırımları ve yatı-
rım planları,

l Büyük ölçekli ve TSK’nin harekat ihti-
yacı açısından kritik öneme sahip devam eden
projeleri,

l Teklif verilen projeleri ile ArGe, yenilik
ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde, sorumlu
olunan ana faaliyet alanları içerisinde kalın-
ması,

l Diğer VBO’ları ile yürütülen yurt içi ve
yurt dışı iş birliği faaliyetlerinin yanı sıra yurt
dışı şirketler ile yürütülen iş birliği faaliyetleri,

l Personel sayısı ve devir oranları ile
insan kaynakları politikaları,

l İçinde bulunulan yıla mahsuben bir
sonraki yılda alınacak kar payı hedefleri,

vb. hususlar değerlendirilmektedir. Bu
doğrultuda önleyici tedbirler yıl içerisinde,
Mütevelli Heyeti’nin bilgisi dahilinde hızlı ve
etkin bir şekilde alınmaktadır.

Diğer taraftan TSKGV tarafından stratejik
yönetim sürecinde karar desteği sağlamak
maksadıyla stratejik yönetim enstrümanları

tabi olarak yürütmektedir. Buna bağlı olarak
kamusal bir gücü de bulunmamaktadır. Tüm
üçüncü kişilerle olan işlerini ve sözleşmelerini
özel hukuk kurallarına uygun olarak yapmak-
tadır. Kamu kaynağı da kullanmamaktadır.

Bu kapsamda, sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu şirketleri de özel hu-
kuka bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu hü-
kümlerine göre yönetmektedir. Şirketlerin de
kamu ile herhangi bir bağı bulunmamakta
olup, üçüncü kişilerle olan tüm ilişkilerinde
özel hukuk hükümlerine tabidirler.

TSKGV ve hisse sahibi olduğu şirketlerinin
özel hukuk hükümlerine tabi özel sektör ku-
ruluşları olmaları, Savunma Sanayi Alanında
hızlı ve esnek yatırım ve üretim olanaklarına
imkan vermektedir.

TSKGV Genel Müdürlüğü, Vakfın üst yö-
netim organı olan Mütevelli Heyeti tarafından
verilen yetkiyle yönetilmektedir.

TSKGV’nın; Mütevelli Heyeti Başkanı Milli
Savunma Bakanı’dır. Mütevelli Heyet Üyeleri
ise; Genelkurmay II’nci Başkanı, Milli Sa-
vunma Bakanlığı [MSB] Müsteşarı ve Savunma
Sanayi Müsteşarı’dır.

TSKGV, başlangıç sermayesini oluşturan
Büyük Türk Milletinin bağışları ile her biri Sa-
vunma Sanayinin farklı alt sektörlerinde faali-
yet gösteren şirketler kurmuş ve geliştirmiştir.
‘Bağış toplamak’tan ziyade, ‘bağış kabul etme’
stratejisi ile hareket etmektedir. TSKGV’nın
Türkiye çapında bir toplardamar gibi faaliyet
gösteren Fahri Tanıtım Kurulları bulunmakta-
dır. Bu sayede, mevcut durumda bile, Sa-
vunma Sanayinin geliştirilmesi temel amacıyla
büyük Türk Milletince sağlanan bağışlar azım-
sanmayacak büyüklüktedir.

TSKGV tarafından Bağlı Ortaklıklarının
yönetim süreçlerinin fonksiyonel bazda bir
bütün halinde analiz edilmesine özel önem
verilmektedir. Bu doğrultuda yurt içi ve yurt
dışı kuruluşların yapıları da incelenmek sure-
tiyle oluşturulan TSKGV Genel Müdürlüğünün
teşkilat yapısı aşağıda sunulmuştur.

TSKGV Genel Müdürlüğü, en üst yönetim
organı olan Mütevelli Heyeti tarafından alınan
stratejik kararlar aracılığı ile verilen yetki çer-
çevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket-
lerin stratejik yönetiminde; 6.102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu [TTK] esasları ve TTK’nun
195’inci Maddesi ile birlikte beş yıllık dönem
için hazırladığı Stratejik Planı esas alınmakta-
dır. Şirketlerinin stratejik yönetimini; Genel
Kurullar ve atadığı Yönetim Kurulları aracılı-
ğıyla, şirketler topluluğu ilkelerini uygulaya-
rak etkin ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirmektedir.

Bunun yanı sıra, TSKGV Bağlı Ortaklık
[VBO]’larının;

l Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlen-
mesi,

l Yeni projeler üstlenmeleri,
l Mali ve ticari borçlanmaları,

l Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına giriş-
meleri,

vb. taahhüde girdikleri konulara yönelik
stratejik kararlar da, Mütevelli Heyeti tarafın-
dan hızlı bir şekilde alınabilmektedir. Mütea-
kiben, TSKGV Genel Müdürlüğü tarafından da
hızlı ve etkin bir şekilde uygulanabilmektedir.

Her VBO, kendi faaliyet alanı ve büyüklü-
ğüne uygun olarak organizasyon yapısını
oluşturmuştur. Bu yapıya uygun olarak Şirket
Yönetim Kurulları, Mütevelli Heyeti kararları
doğrultusunda TSKGV Genel Müdürlüğü’nün
kendilerine verdiği yetkiler dahilinde aldıkları
stratejik kararlarla operasyonel faaliyetlerini
yürütmektedirler.

Örneğin;
l Proje yönetimi,
l Finans yönetimi,
l Satın alma,
l Personel alımları, personel performans

değerlendirmeleri, kariyer planlaması, vb.
insan kaynakları uygulamalarını içeren ope-
rasyonel fonksiyonlar,

şirket yönetim kurullarınca, şirketin faali-
yet gösterdiği Savunma Sanayi alt sektörünün
dinamikleri esas alınarak oluşturulan yönerge-
lere göre kurumsal olarak yürütülmektedir.

Etkin Stratejik Yönetim

MÜTEVELLİ Heyeti’nin belirlemiş ol-
duğu kriterler ve VBO’larına yöne-

lik aldığı stratejik kararlar doğrultusunda
VBO’larının stratejik yönetimi gerçekleştiril-
mektedir. Bununla birlikte VBO’larının Yöne-
tim Kurulları tarafından da, TSKGV’nın hak ve
menfaatleri doğrultusunda, sorumlu olunan
Savunma Sanayi alt sektörünün dinamiklerine
uygun olarak şirketlerin stratejik ve operasyo-
nel yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu stratejik yönetim sürecini ku-
rumsallaştırmak amacıyla TSKGV tarafından
Mütevelli Heyeti Toplantıları sonrasında;

l TSKGV Yönetim Grubu [TSKGV Genel
Müdürü başkanlığında VBO’larının Yönetim
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oluşturulmuştur. Üst yönetim organı olan Mü-
tevelli Heyeti’nin onayı ile oluşturulan dokü-
man aşağıda sıralanmıştır. 

l VBO’larının kurumsal yönetim etkinli-
ğinin artırılarak kurumsal yönetim uygulama
ve süreçlerinin standart hale getirilmesi mak-
sadıyla ‘TSKGV Kurumsal Yönetim İlkeleri’
oluşturulmuştur. Şirketler Topluluğu yaklaşımı
çerçevesinde, VBO’larının yönetim fonksiyon-
larının eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağ-
lamaya yönelik çalışma esaslarını belirlemek
amacıyla yayımlanmıştır.

l VBO’larının ölçülebilir metrikler ve per-
formansa dayalı olarak yönetilebilmesi için
beş yıllık ‘TSKGV Stratejik Planı’ hazırlanmak-
tadır. Hazırlıkları devam eden TSKGV 2o17-
2o21 Stratejik Planında VBO’larına yıllara sari
ve ölçülebilir sayısal performans hedefleri ve-
rilmektedir. Bunun yanı sıra, iş geliştirme,
insan kaynakları ve kurumsal yönetim, mali ve
finans yönetimi ve idari konularda performans
hedeflerinin verilmesi ve her yıl performans
değerlendirmesinin yapılması planlanmakta-
dır.

l Ayrıca, teknoloji geliştirme, ArGe ve ye-
nilik faaliyetlerinde tekrarların önlenmesi ve
performans ölçümünün metriklere dayalı ola-
rak yapılabilmesi için TSKGV Stratejik Planının
bir parçası olan ‘TSKGV Araştırma ve Tekno-
loji Geliştirme Uygulama Planı’ da hazırlan-
mıştır.

l ‘VBO’ları Savunma Sanayi Ana Faali-
yet Alanları ve Kurumsal Sorumluluk İlkeleri’,
VBO’larının faaliyet alanlarındaki çakışmaların
ve yatırım tekrarlarının önlenmesi için Ağustos
2o15’te yayımlanmıştır. VBO’larınca bu dokü-
manda kendilerine verilen faaliyet alanların-
daki teknolojilere odaklanılmakta ve bu
alanlarda derinliğine gelişim sağlanmaktadır.

l Ayrıca stratejik insan kaynakları uygu-
lamaları kapsamında VBO’larının ‘Kurumsal
Performans Yönetimi’, ‘Bireysel Performans
Yönetimi’, ‘İç Denetim ve Değerlendirme
Esasları’, vb. Uygulamaların, ayrı şirket yapıları
da dikkate alınarak benimsenmesi sağlanmak-
tadır.

l Bunun yanı sıra, VBO’ları arasında ko-
ordine edilmesi gereken; enerji, yakıt kulla-
nımı, ulaşım, konaklama, yemek hizmeti,
sağlık sigortası ve temizlik hizmeti, vb. ortak

hizmetlere yönelik faaliyetler etkin ve hızlı bir
şekilde koordine edilmektedir.

ArGe ve Yeniliğe
Odaklanma

TSKGV tarafından VBO’larına yönelik
stratejik planlamanın yanı sıra tekno-

loji, ArGe ve yenilik yönetimine de özel olarak
odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, VBO’ları ta-
rafından, sorumlu olunan faaliyet alanlarında;
TSK’nin gelecekte ihtiyaç duyacağı teknoloji-
lerin ve sistemlerin, temininde risk öngörülen
bütün alt sistem ve bileşenleri ile birlikte stra-
tejik harekat ihtiyacını da şekillendirerek, ye-
nilik felsefesi ile ulusal olarak geliştirilmesi,
TSKGV’nın teknoloji geliştirme stratejisinin
özünü oluşturmaktadır.

Bu strateji aracılığı ile şirketlerin, değer ve
fark yaratabilecek teknolojileri geliştirerek, kü-
resel pazarda da dengeli iş birliği yapabilecek
konuma ulaşmaları ve rekabet güçlerini artır-
maları yönünde faaliyetler sürdürülmektedir.

Bu stratejinin bir gereği olarak, araştırma
ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin şirketler
arasında ortak bir zeminde sistematik hale ge-
tirilerek planlanması maksadıyla, ‘TSKGV
Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Uygulama
Planı’ hazırlanmıştır. Bu Plan, yeni hazırlanan
TSKGV 2o17-2o21 Stratejik Planının bir bö-
lümü olacaktır.

Söz konusu Uygulama Planı ile;
l VBO’ları arasında ArGe ve yenilik faa-

liyetleri ile teknoloji geliştirmeye yönelik
tanım ve süreçler oluşturularak standardizas-
yon sağlanmıştır.

l Teknoloji geliştirme, ArGe ve yenilik
faaliyetlerine yönelik esaslar oluşturulmuştur.

l ArGe ve yenilik projelerinin finansma-
nının yanı sıra geliştirilecek ürün ve teknoloji-
lerin fikri mülkiyet haklarına yönelik
uygulama esasları belirlenmiştir.

l 2o21 sonuna kadar şirketler tarafından
bilimin ışığında teknoloji hazırlık seviyeleri
yükseltilecek hedef teknoloji alanları netleşti-
rilmiştir.

l Plan kapsamında şirketlerin 2o21’e
kadar kazanacakları teknolojilerin hazırlık se-
viyelerinin artırılmasına yönelik hedefler oluş-
turulmuştur. Bunun yanı sıra
gerçekleştirilecek ArGe ve yenilik faaliyetleri
tanımlanmıştır. Ayrıca ArGe ve Yenilik perfor-
mansının ölçülmesi için özel metrikler belir-
lenmiş ve endeks oluşturulmuştur. Endeksin
yıllara sari gelişimi planlanmıştır.

l Diğer taraftan VBO’larına faydalı model
ve patent sayılarının artırılmasına yönelik he-
defler de verilmiştir. Fikri ve sınai mülkiyet
haklarına yönelik esaslar da netleştirilmiştir.
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l Küçük hisse sahibi olunan ve yeterli
gelir elde edilemeyen bazı İştiraklerin hissele-
rini satarak, diğer taraftan yapılan yatırımlar ve
sermaye artırımları ile karlı ve verimli şirket-
lerdeki hisse oranlarını artırarak, sahip olunan
fonu etkin bir şekilde yönetmiştir.

l IDEF Fuarlarının organizasyonunu her
geçen yıl daha etkin hale getirerek IDEF’in
Dünyada Savunma Sanayi Fuarları arasında ilk
beş fuar arasına girmesini sağlamıştır.

l Bağışçılarla kurulu olan gönül köprü-
sünü daha da güçlendirerek, Vakfın nakit
mevcudu ve gayrimenkul sayısının artırılması
ile sahip olunan bu gayrimenkullerin etkin bir
şekilde yönetilmesi sayesinde bu gayrimen-
kullerden elde edilen gelirleri artırmıştır.

l Yukarıda belirtilen faaliyetler netice-
sinde Kuruluş Amacı doğrultusunda TSK Pro-
jelerine aktarılan kaynağın miktarının yıllara
sari olarak artmasını sağlamıştır.

l TSKGV’nın ana sermayedarı olduğu
VBO’larını etkin bir şekilde yönetip yönlendir-
miştir. Bu süreçte, TSKGV’nın Kuruluş Ka-
nunu ve tabi olduğu mevzuat doğrultusunda,
TSKGV Stratejik Planı esasları ile belirlenmiş
hedeflere uygun ve bu hedeflerin gerçek-
leşme durumuna göre performans değerlen-
dirmesinin yapıldığı bir şirketler grubu
yönetim anlayışını benimsemiştir.

l Kurumsal yönetim süreçlerinin etkin-
leştirilerek Dünyada gelişmiş ülkelerde faali-
yet gösteren şirketlerin seviyesine getirilmesini
sağlamıştır.

l Yatırım ve ArGe tekrarlarını önleyerek,

l Anılan Planın yıllık performansının
takip edilebilmesi için ArGe ve Teknoloji Üst
Kurulu oluşturularak işleyişine yönelik ilkeler
de belirlenmiştir.

l Yine bu kapsamda, yıllara sari stratejik
hammadde ve malzeme stoklama konsepti ile
‘Stok ve Temin Planı’ da hazırlanmıştır.

Söz konusu Uygulama Planı 2o17-2o21
arasında, hedef olarak belirlenen teknoloji
alanlarında dikine derinleşmeye odaklanılma-
sını sağlayacaktır. Bu kapsamda, her bir tek-
noloji alanının ‘Teknoloji Hazırlık Seviyesi’nin
hedeflenen değerine çıkarılması ve yurt içinde
bu teknolojilere sahip öncü şirket olunması
çok yakından takip edilecektir.

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Uygu-
lama Planı’nda TSKGV tarafından verilen he-
defler doğrultusunda, halihazırda Türkiye’nin
kendi öz kaynaklarından en çok ArGe harca-
ması yapan şirketler arasında yer alan VBO’la-
rının bu konumlarını sürdürmeleri
hedeflenmektedir. Şirketlerin ölçeklerine göre
ortalama %5 civarında öz kaynaklardan ArGe
harcaması yapan [dünya ortalaması %6-8 ara-
sındadır] şirketler arasından Aselsan, son üç
yılda olduğu gibi, 2o15’te de Türkiye çapında
öz kaynaklarından en fazla ArGe harcaması
yapan şirket olmuştur. 2o14’te ise TUSAŞ-Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi [TAI]’nin 4’üncü, Ro-
ketsan’ın ise 14’üncü olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan her bir VBO bünyesinde
Sektör Çalışma Grupları kurulmuştur. Sektör
Çalışma Grupları;

l ArGe, Yenilik ve Teknoloji Yönetimi
faaliyetlerinin stratejik seviyede yönlendiril-
mesi, takibi ve ayrıca sermayedarlar ile koor-
dine edilmesini sağlamaktadır.

l VBO’larının sorumlu olduğu faaliyet
alanlarında, dünyadaki ve Türkiye’deki bilim-
sel ve teknolojik gelişmeleri odaklanarak ya-
kından takip etmektedir.

l Bu doğrultuda VBO’nın ArGe, yenilik
ve teknoloji stratejik yönünün belirlenmesine
katkıda bulunmakta, ArGe ve yenilik projele-
rine yön vermektedir.

l Ayrıca Vakfın stratejik teknoloji yöneti-
mine katkıda bulunmaktadır.

Sektör Çalışma Gruplarının yanı sıra
VBO’ları tarafından geleceğin teknolojilerine
yönelik planlamanın şimdiden yapılabilmesi

için ayrı bir ‘ArGe ve Teknoloji Genel Müdür
Yardımcılığı’ ihdas edilmesi uygun bulunmuş-
tur. Bu Yardımcılık Genel Müdüre bağlıdır.
Asli iki ana görevi; ‘Yeni ve İleri Teknolojilerin
Geliştirilmesi’ ile ‘Teknoloji ve Yenilik Yöne-
timi’dir.

Kuruluşundan Bugüne
Etkin Yönetim
Neticesinde Ulaşılan
Pazar Payı, Finansal
Yapı

TSKGV Şirketleri, Yönetim Kurulları ta-
rafından yönetilmektedir. TSKGV’nın

kuruluşundan bu yana geçen 3o yılda, yöne-
tim kadrosu ve şirket Yönetim Kurulları;

l Şirketlerden alınan kar payları başta
olmak üzere diğer nakit gelirlerinden sağlanan
fonu etkin bir şekilde yöneterek nakit pozis-
yonunu güçlendirmiştir.
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şirketlerin Savunma Sanayinde sorumlu ol-
dukları faaliyet alanlarını netleştirmiştir.

l Tedarik makamlarınca projeler kapsa-
mında verilen ArGe ve yenilik projelerinin
yanı sıra öz kaynaklarından ortalama %5 ora-
nında öz kaynağın [dünya ortalaması %6-8 se-
viyesindedir] ArGe, yenilik ve teknoloji
geliştirmeye ayrılmasını sağlamıştır.

l Böylelikle sorumlu olunan faaliyet
alanlarında derinliğine teknoloji geliştirilme-
sine olanak vermiştir. Bu çerçevede yürütülen
ve TSK’nin harekat ihtiyaçları açısından kritik
öneme sahip özgün sistem, alt sistem, ürün ve
malzeme sayısının artırılmasını, harekat ihtiya-
cına hızlı ve etkin çözümler bulunmasını sağ-
lamıştır.

l Teknolojik etkinliğin artırılmasına yö-
nelik yeni yatırımların uygun yurt içi ve yurt
dışı iş birliği modelleri ile yapılmasına yönelik
yönlendirmede bulunmuştur.

l Büyümenin etkin bir şekilde yönetile-
rek sürdürülebilir hale getirilmesine odaklan-
mıştır.

l İş birliği kültürünün yerleştirilmesi ne-
ticesinde yurt içi ve yurt dışı pazar payının ar-
tırılmasını hedeflemiştir.

l Etkin ve yıllara sari izlenen bir kar da-
ğıtım politikası ile finansal yapıların güçlendi-
rilmesine olanak sağlamıştır.

l Stratejik insan kaynakları uygulamaları
ile insan kaynakları süreçlerini etkinleştirilerek
verimliliğin artırılmasını sağlamıştır.

l Tüm bunların bir sonucu olarak karlılı-
ğın artırılması açılarından şirketleri, yurt içi ve
yurt dışı rakipleri ile rekabet edebilirlik açısın-
dan arzu edilen seviyeye taşımıştır.

TSKGV; Mütevelli Heyeti direktifleri ile
TSKGV’nın günümüzün bilimsel, teknolojik,
finansal ve insan kaynakları yönetimine yöne-
lik gelişmeleri ışığında, Savunma Sanayi eko-
nomisi esaslarına uygun, Dünya Savunma
Sanayi’ndeki gelişmeleri de takip ederek
VBO’larını etkin ve hızlı bir şekilde ve her yıl
yönetim kurulları dahil performanslarını de-
ğerlendirmek suretiyle yöneterek, TSK’ni güç-
lendirme görevini yerine getirmektedir.

Bu durum, 1987’den 2o15’e kadar
TSKGV’nın ve TSKGV yönetimindeki VBO’la-
rının, kamu ve özel sektör dahil Türkiye’deki
birçok önemli kurum ve kuruluşu bile geride
bırakacak ölçüde artış eğilimi gösteren ve kri-
tik öneme sahip aşağıdaki tabloların analiz
edilmesi ile daha açık bir şekilde görülmekte-
dir. 

Bu kapsamda 1987’den 2o15’e kadar
VBO’larının;
l Aktif Toplamlarının 76 bin kat,
l Öz Kaynaklarının 37 bin kat,

l Net Satışlarının 122 bin kat,
l Yurt Dışı Satışlarının 139 bin kat,
l Kişi Başı Satışlarının 33 bin kat,
l Faaliyet Karlarının 62 bin kat,
l Dönem Net Karlarının 94 bin kat,
l Buna karşılık Çalışan Sayılarının sadece

üç kat arttığı görülmektedir.
Bu başarının nedenleri aşağıdaki başlıklar

altında toplanabilir:
l VBO’larının karlarının %68’i kendile-

rine bırakılmış, karın tamamı ile yatırım ve
ArGe harcaması yapılmıştır.

l TSK’nin ihtiyacı yanında yurt dışı pazar-
lara da yönelinmiş ve ihracat önemli ölçüde
artırılmıştır.

l VBO’larının verimlilikleri üzerine odak-
lanılmış ve maliyet-etkin şekilde faaliyet gös-
termeleri sağlanmıştır.

l ArGe faaliyetlerine ayrılan kaynak artı-
rılmış ve VBO’larına özgü milli ürünler gelişti-
rilmesine öncelik verilmiştir.

l Alınması gereken stratejik yatırım-üre-
tim kararlarının süratle ve zamanında alınması
sağlanmıştır.

l Özellikle TSKGV Genel Müdürlüğü ve
VBO’larının üst yöneticilerinin seçimine özel
önem verilmiştir.

Toplam Kar Payının %68’i şirketlere bıra-
kılmış, böylelikle şirketlerin yatırımlarına fi-
nansman sağlanmıştır. Bununla eş zamanlı
olarak TSKGV’nın, Kuruluş Amacı doğrultu-
sundaki kendi yatırımları ve diğer faaliyetleri
için de kaynak sağlanmasına hassasiyet göste-
rilmiştir.

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere,
söz konusu tüm bu faaliyetlerin neticesinde,
TSKGV’nın Aktif Toplamı t188.ooo’den, t1.4
Milyar’a çıkarılmıştır.

Dev Pazar Payı
Yine gelişimin bir göstergesi olarak, aşa-

ğıdaki tablodan da görüldüğü üzere, 2o15
sonu itibarıyla Türk Savunma Sanayinin;

l Toplam satışları ABD$5.1 Milyar olarak
gerçekleşmiş olup, VBO’ları tarafından bu tu-
tarın %45’i gerçekleştirilmiştir.

l Toplam İhracatı ABD$1.65 Milyar ola-
rak gerçekleşmiş olup, VBO’ları tarafından bu
tutarın %56’sı gerçekleştirilmiştir.
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daki VBO’larının 2o15 sonu itibarıyla;
l Toplam kalan iş hacmi yaklaşık t19,7

Milyar’a,
l Toplam Satışları yaklaşık t6,6 Milyar’a,
l Toplam Faaliyet Karı ise t1,5 Milyar’a
ulaşmıştır. 
Büyük Türk Milletinin bağışlarıyla sıfırdan

kurulan bu Şirketlerin anılan büyüklüklere
ulaşmasında Kamu değil, Özel Hukuk Tüzel
kişisi olmasının sağladığı hız ve esneklik kritik
öneme sahiptir.

TSKGV’nın üst yönetim organı olan Müte-
velli Heyeti, Savunma Sanayinin en önemli
paydaşları konumundaki Genelkurmay Baş-
kanlığı, MSB ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı
[SSM] temsilcilerinden oluşan bir yapıya sahip-
tir. Bu yapı, VBO’larının gelişimi için ihtiyaç
duyulan stratejik kararları hızlı ve etkin bir bi-
çimde alabilmelerini ve bu kararların yönetim
kurulları aracılığı ile doğrudan ve hızlı bir şe-
kilde uygulanabilmesini sağlamaktadır.

Bütün bu süreçte Büyük Türk Milleti ile
TSK arasındaki manevi bağ da muhafaza edi-
lerek gelişime katkı sağlanmaktadır. Dünyada
bir benzeri olmayan yapısının kritik ve strate-
jik öneme sahip olduğu değerlendirilmekte-
dir.

Gerektiğinde TSKGV’nın mevcut yapısı;
Dünyada ve Türkiye’de Savunma, Havacılık,
Uzay ve Güvenlik Sanayinde değişen koşullar,
değişen yurt içi ve yurt dışı makroekonomik
koşullar ışığında geliştirilmektedir.

Adından da anlaşılacağı üzere TSKGV,
TSK’ni güçlendirme amacından ayrılmayarak,
manevi yapısı, kurumsal yapısı, Vakıf yönetimi
ve ticari yapısı ile şirketler grubu anlayışı doğ-
rultusunda Türk Savunma Sanayinin hızlı ve
etkin gelişiminin sürdürülmesi açısından faa-
liyetlerine devam etmektedir.

TSKGV, tüm bu gelişimini fedakar, cefakar
ve cansiperane çalışan yöneticisinden işçisine
tüm çalışanlarına borçludur  S&H

l Toplam ArGe harcamaları yaklaşık
ABD$1.1 Milyar olarak gerçekleşmiş olup,
VBO’ları tarafından bu tutarın %52’si gerçek-
leştirilmiştir.

l Türk Savunma Sanayi’nde Toplam Ça-
lışan Sayısı 31.242 kişidir. VBO’ları bu rakamın
%39’unu istihdam etmektedir.

Bununla birlikte aşağıdaki tabloda görül-
düğü üzere;

l Türkiye’deki en büyük şirketleri üre-
timden satışa göre sıralayan İstanbul Sanayi
Odası [İSO] 5oo Büyük Şirket Sıralamasında,
2o15’te Aselsan 23’üncü, TAI 36’ncı sıraya
yükselmiştir.

l Türkiye İhracatçılar Meclisi [TİM], İhra-
cat Sıralamasına göre 2o15’te TAI 23’üncü,
Aselsan 1o1’inci, Roketsan 1o9’uncu sıradadır.

l Dünyadaki En Büyük 1oo Savunma Sa-
nayi Şirketini Savunma Sanayi Satışlarına Göre
Sıralayan Defense News 1oo Sıralamasında
ise; 2o14’te Aselsan 62’nci, TAI 78’inci sırada
yer alırken, 2o15’te Aselsan 58’inci, TAI 72’nci
sıraya yükselmiştir.

2o15 sonu itibarıyla yapılan mali, finansal
ve verimlilik analizlerinde, VBO’larının tama-
mının yurt içi ve yurt dışı benzerleri ile yakın
büyüklüklere sahip oldukları görülmektedir.

Gelecek Öngörüleri:
TSKGV tarafından 2o25’e kadar gelişecek

teknolojilere ve ekonomik değerlerine yönelik
öngörüler tespit edilmiştir.

TSKGV tarafından önümüzdeki 1o yıl içe-
risinde kritik önem kazanacağı öngörülen tek-
noloji alanları öncelikli olmak üzere, teknoloji
geliştirme süreçleri kapsamında;

l Yurt içi tedarik ve kullanıcı makamların
ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlere odak-
lanılacaktır.

l Savunma Sanayinde ulusal tasarım tek-
nolojisine ağırlık verilecektir.

l Teknolojinin ulusal olarak üretilmesi ve
geliştirilmesi, teknolojik yetenekler açısından
yurt dışına bağımlı kalınmaması sağlanacaktır.

l Ayrıca, ArGe ve Yenilik Projelerinde
sonuç odaklı çalışılacak ve buna göre ulusal
çözümler ve ürünler ortaya konacaktır.

l Ana faaliyet alanlarında, ana yüklenici
konumu iş birlikleriyle daha da güçlendirile-
cektir. 

l Savunma Sanayi Sektörünün doğası ge-

reği 1o yıllık uzun vadeli planların doğru bir
strateji ile yapılması, uygulanması, kontrollü
ve sürdürülebilir olması sağlanacaktır.

Bununla birlikte;
l Şirketlerimizin Dünya Savunma Sanayi

ve Türkiye Sanayi sıralamasında ilk 25’e gir-
mesi ve bu pozisyonlarının kalıcı olması,

l Rekabetçi ürün ve çözümler geliştiril-
mesine ağırlık verilmesiyle satışlarımızın
ABD$8 Milyar seviyesinin üzerine çıkarılması,

l Hedef ülkelerde iş ve pazar geliştirme
faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasıyla ihra-
catın ABD$3 Milyar seviyesine çıkarılması,

hedeflenmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye, kendine özgü birden fazla kont-

rolü ve ihtiyatı olan bir sistem yaratmış ve Ulu-
sal Savunma Sanayinin yaratılmasına öncülük
etmiştir. Bunu da TSKGV vasıtasıyla gerçek-
leştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmekte-
dir.

29 yıldır Türk Savunma Sanayi’nin bel ke-
miğini oluşturan TSKGV, Türk Milletine ve on-
ların aziz ve fedakar evlatları olan bağışçılarına
olan borcunu, onlara olan minnet ve şükran-
larını, dünya çapında değer verilen ‘Türk Sa-
vunma Sanayinin inşasına’ devam ederek
ödemektedir. Her zaman olduğu gibi belirtilen
tüm konulara yönelik faaliyetlerini, Şirketler
Topluluğu anlayışı içerisinde azim ve kararlı-
lıkla sürdürmektedir.

Savunma Sanayinin lokomotifi konumun-
* TSKGV Genel Müdürü 


