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ÖZET 

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ SAVUNMA SANAYİ GELİŞİMİ 
ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN SEÇİLMİŞ BAZI AVRUPA BİRLİĞİ 

ÜLKELERİ İLE ARASINDAKİ SAVUNMA HARCAMALARI-EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİNE AMPİRİK YAKLAŞIM 

 
ODABAŞOĞLU, Şener 

Yüksek Lisans Tezi, İktisat Ana Bilim Dalı 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mahmut ZORTUK 

Haziran, 2012,  190 sayfa 
 

Ekonomi literatüründe, savunma hizmeti için yapılan harcamaların ekonomik 

büyümeyle ilişkisi, üzerinde uzlaşı sağlanamayan konulardan biridir. Bu ilişkinin çok 

önemli ve kuvvetli olduğu kabul edilmekle birlikte, etkileri konusunda fikir birliğine 

varılamamıştır. Bu bağlamda, AB’ne katılım sürecinde olan ve savunma sanayisini 

geliştirmeye çalışan Türkiye’nin, savunma harcamalarının ekonomik büyüme ile 

ilişkisinin olup olmadığı, varsa ne yönde olacağı tespit edebilmek amacıyla, bu çalışma 

hazırlanmıştır. 

Çalışmada öncelikle kavramsal olarak; savunma, savunma harcamaları ve 

savunma sanayi tanımlanmaktadır. İkinci bölümde, savunma sanayinin ekonomik 

etkileri, AB ile Türkiye’nin Savunma Politikaları neticesi geliştirmeye çalıştığı savunma 

sanayileri ile günümüzde ulaşılan konum, ekonomik açıdan ve yapısal olarak 

incelenmektedir. Son bölümde, Türkiye ve AB’nin savunma harcamalarının boyutları 

küresel ölçekte değerlendirilmekte ve Türkiye’nin savunma harcama kaynaklarından 

bahsedilmektedir. 

Çalışmanın uygulama kısmında seçilmiş AB ülkeleri ile Türkiye’nin savunma 

harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi GSMH bağlamında 1996-2009 yılları arası 

savunma harcamaları kullanılarak panel veri tahmin yöntemi ile incelenmektedir. Panel 

veri modeli tahmin sonucunda savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Savunma, Savunma Sanayi, Güvenlik ve Savunma 

Politikaları, Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme  
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ABSTRACT 

AN AMPIRIC APPROACH TO THE DEFENCE EXPENDITURES- 

ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED EUROPEAN 

UNION COUNTRIES AND TURKEY UNDER THE DEVELOPMENT OF 

TURKEY AND EUROPEAN UNION’S DEFENCE INDUSTRY 

 
ODABASOGLU, Sener 

M.A. Thesis, Department of Economics 
Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Mahmut ZORTUK 

June, 2012, 190 pages 
 

In the economics literature, the relation of the expenditures made for the 

defence service with the economic growth is the one of controversial subjects. While it 

is accepted that this relation is very important and intense, there is no consensus on the 

effects of it. In this context, this study has been prepared in order to determine Turkey’s, 

in the process of accession to European Union and trying to develop its defence 

industry, if there is a relationship between the economic growth and defence 

expenditure or not; if there is, in what direction it would be.  

Primarily, conceptually in this study; defence, defence expenditures, and 

defence industry are defined. In second chapter, the economic effects of the defence 

industry, the defence industries that they are trying to develop as a result of the 

European Union and Turkey’s policies and the location that had reached today, has been 

observed economically and structurally. In the last chapter, the defence expenditures of 

Turkey and the European Union has been evaluated on a global scale and the resources 

of Turkey’s defence expenditures were mentioned. 

In the application of the study, selected European Union Countries and 

Turkey’s relationship of defence expenditure and economic growth in the context of 

gross national product, by using the defence expenditures between 1996 - 2009, has 

been observed by the panel data estimation method. In the result of the panel data model 

estimation, there is a positive relationship between defence expenditures and economic 

growth has been found out.  

Key Words: Defence, Defence Industry, Security and Defence Policy, Defence 

Expenditures, Economic Growth      
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GİRİŞ 

Güvenlik ve savunma ihtiyacı, bütün devletlerin bir silahlı kuvvet 

bulundurmasına ve dolayısıyla zorunlu savunma harcamalarına yol açmaktadır. Bilgi 

çağının ağırlığı ile beraber gelişen teknoloji, bu kuvvetlerin temel ihtiyaçlarını 

karşılaması dışında modernizasyon zorunluluğu gibi sürekli ve artan bir ihtiyaç şeklinde 

de kendini göstermektedir.  

Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra tek kutuplu hale gelen dünyada 

bölgesel anlaşmazlıklar, artan terör olayları, ülkelerin iç ve dış tehdit algılamalarını 

değiştirerek savunma ve güvenlik politikaları ile stratejilerini, bu doğrultuda revize 

etmek zorunda bırakmıştır. Değişen savunma ve güvenlik politikaları, savunma sanayi 

yapılanmalarını şekillendirirken, ülkelerin savunma alanındaki harcama miktarlarını da 

etkilemektedir. 

Savunma sanayi bilim ve teknolojideki yüksek hızlı gelişmelerden en fazla 

etkilenen sektör olması ve diğer sanayi dallarında adeta ülke sanayisinin itici gücü 

rolünde olması neticesi, bu alanda yeteneklerini geliştirememiş ülkeler daha fazla dışa 

bağımlı hale gelmişlerdir. Savunma sanayi gelişmiş ülkeler askeri ihtiyaçlarını kendi 

olanakları ile karşılarken dışa bağımlılıkları azalmış ve yapmış oldukları kapsamlı 

yatırımlar sayesinde ürettiği sistemleri hem ulaştırma, haberleşme, tarım gibi sivil 

alanda kullanıma kazandırmış hem de pazarlayarak ekonomik alanda kalkınmaya ivme 

katarak refahını artırmıştır. 

Bu çalışma ile Avrupa Birliği yolundaki Türkiye’nin savunma sanayi 

yapılanması, gelişimi ve savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Avrupa Birliği katılım sürecinde olan ülkemiz için, gelişim sürecini 

tamamlamış olan Avrupa savunma sanayi,  gelişmekte olan Türk savunma sanayini 

yeniden yapılandırma açısından önemlidir. Avrupa savunma sanayisi ile bütünleşmiş bir 

Türk savunma sanayi, karşılıklı bağımlılık ilkesi doğrultusunda, her şeyi üretmek yerine 

dengeli üretim politikasına kavuşma açısından önemli bir mesafe kat edecektir. Bu 

bağlamda, savunmaya ayrılan önemli miktardaki kaynaklar, ekonominin diğer 

alanlarına kaydırılarak, ekonomik büyümede daha fazla mesafe kaydedilecektir. 
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Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde; savunma kavramı açıklanarak 

savunma harcamalarının gerekliliğinden, savunma sanayinin önemi ile savunma 

sanayini diğer sanayi kuruluşlarından ayıran özelliklerinden ve yapısından 

bahsedilmiştir.  

İkinci bölümde, savunma sanayinin ekonomik etkilerinden bahsedilerek, Soğuk 

Savaş döneminin sonu olan, dünya güvenlik ve savunma politikalarının yeniden 

şekillendiği 1990 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin Ortak Güvenlik ve 

Savunma Politikaları oluşturma çabaları ile ve bunun sonucunda ortaya çıkan savunma 

sanayi yapılanması incelenmiştir. Bununla beraber, Avrupa Birliği’ne entegre olmaya 

çalışan Türkiye’nin, oluşturduğu savunma politikası ve stratejisi doğrultusunda, dışa 

bağımlılığı azaltma yönünde geliştirmeye çalıştığı savunma sanayinin günümüzde 

geldiği nokta, hem tarihsel süreçte hem de ekonomik boyutta ele alınarak incelenmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde, küresel ölçekte savunma harcamalarından 

bahsedilerek savunma pazarının büyüklüğü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç gibi savunma sanayi gelişmiş olan 

Avrupa Birliği ülkelerinin 1996-2009 yılları arası savunma harcama boyutları ile 

Türkiye’nin savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ampirik ilişki, panel 

veri analiziyle incelenmiştir.  

Ancak bilmemiz gerekir ki, savunma harcamaları ile ilgili yapılan çalışmalarda 

karşılaşılan en önemli sorun; savunma harcamalarının tanımından kaynaklanan veri 

farklılıkları ve bu tür harcamaların kritiklik mahiyetinden kaynaklanan veri toplama 

zorluğudur. Savunma harcamalarının düzeyi ve içeriği, en demokratik ülkelerde bile 

“devlet sırrı” olarak görülmektedir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SAVUNMA, SAVUNMA HARCAMALARI VE SAVUNMA SANAYİ
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1.1. SAVUNMA KAVRAMI 

Devlet, aralarında amaç birliği edinmiş milyonlarca insandan oluşan insan 

topluluğu unsuru, bu topluluğun hayatını sürdürebileceği toprak parçası yani ülke 

unsuru ve ülkedeki topluluğun varlığının en temel göstergesi olan egemenlik unsuru gibi 

üç unsurun bir araya gelmesiyle oluşur (Gözübüyük,1991:13-14).  

Devletin kurulabilmesi için bu unsurlardan bir veya ikisi yeterli olmayıp 

üçünün de bir araya gelmesi gerekmektedir. Yani insan topluluğu unsuru olmadan 

toprak parçasının devlet meydana getirmesi mümkün değilken, bağımsızlık ve 

egemenlik unsuru olmadan da insan topluluğu ve toprak parçası (Ülke) devleti meydana 

getirememektedir. Bu nedenle egemenlik diğer unsurlarla aynı derecede öneme haizdir 

(Gözler,2007:5). 

Temel unsurlardan biri olan egemenlik, iç egemenlik ve dış egemenlik olarak 

ikiye ayrılmaktadır. İç egemenlik, devletin ülkesi üstünde yaşayan tüm diğer sosyal ve 

siyasal gruplara yukarıdan emir ve direktif verme üstünlüğünü ifade ederken dış 

egemenlik, devletin diğer devletlere bağımlı olmadığını ve diğer devletlerle hukuken 

eşit olması, birinin diğerlerine emir verememesi, hükmedememesi, onun iç egemenlik 

haklarına karışamamasıdır (Giritli ve Sarmaşık,1998:27). Bu bağlamda iç ve dış 

egemenlik hakkı savunma kavramını akla getirmektedir. 

Savunma kavram olarak, devletin egemenliğinin (kamu ekonomisi tekelinin) 

diğer devletlerin egemenlik iddialarına, müdahalelerine karşı korunmasıdır. Dolayısıyla, 

belli bir halk topluluğu üstünde egemenlik oluşturmanın ön koşulu, başka devletlerin 

aynı topluluk üzerindeki egemenlik iddiasının reddidir. Bunun için, devlet dışarıdan 

karışmaları, tehdit ve saldırıları engellemek için hazırlıklı olmak zorundadır 

(Bulutoğlu,1997:268). 

Bu doğrultuda devlet, piyasa ekonomisinin sunmakta başarısız kaldığı türden 

hizmetleri üstlenmek zorundadır. Bazı hizmetler vardır ki bunları devlet yapmazsa 

piyasa hiç yapmaz. Bu hizmetler içinde savunma, ülkede düzeni (can ve mal güvenliği) 

sağlama, ekonominin işlemesini sağlayacak şekilde oyunun kurallarını koymak ve 

uygulamak sayılabilir (Bulutoğlu,2004:10). 
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1.1.1. Savunma İhtiyacı 

Elizabeth Sköns’ün tanımlamasına göre günümüz toplumunu; Ekonomik ve 

sosyal olaylar (yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar, çevresel bozulmalar), ülkeler arası savaş 

ve iç savaş, soykırım, terörizm ve organize suçlar tehdit etmektedir (Sköns,2005:8). 

Uluslararası politikanın kazandığı çok boyutluluk; düne göre daha çok tedbir 

almayı, daha hazırlıklı bulunmayı gerektirmektedir. Dünya ardı ardına yaşanan iki 

büyük savaşın yıkıntılarını temizleyemeden, 1991 yılında Orta Doğu’da patlak veren ve 

kısa sürede yüz binlerce insanın ölümü ile sonuçlanan Körfez Savaşı’nı ve 2003 Irak 

Savaşı’nı yaşadı. Her ne kadar savaşlar zorunlu olmadıkça birer cinayet ve insanlık suçu 

olarak nitelendirilse de, devletler artık savaşta adam öldürmenin maliyetini 

hesaplayarak, her çatışmada yeni ürettikleri ileri teknoloji ürünü silahları harekât 

sahalarında deniyor ve korkunç tahribatlara neden oluyorlar. Bir taraftan dünyayı 

“silahsızlanmaya” davet eden devletler, kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman, tüm 

dünyayı silahlandırıyor ve böylelikle kârlarını maksimize ediyorlar (Gümüşdaş,2010:5). 

Günümüzde top yekûn savaş yerine, yöneten ülkeler tarafından daha az 

maliyetli, maruz kalan ülkeler tarafından oldukça yıkıcı durum sergileyen terörist 

faaliyetler hız kazanmıştır. İngiltere, uzun yıllar IRA’ya karşı verdiği mücadeleyi aldığı 

bazı siyasal önlemlerle sonuçlandırmış, aynı şekilde İspanya’da ayrılıkçı teröre karşı 

demokratik yöntemler ve uluslararası işbirliği yoluyla çözüm geliştirmiştir. 11 Eylül 

terör saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olaya daha çok askeri güç 

kullanarak yaklaşmıştır. Henüz bütünleşme dönemini yaşamakta olan Avrupa Birliği 

(AB), terörizme karşı ortak bir politika geliştirememiştir (Bilgiç,2009:7). Türkiye ise 

1984 yılından beri bölücü terör örgütü PKK-KONGRA GEL sorununu çözememiştir. 

Ülkeler güvenliklerini ulusal güç unsurlarını kullanarak sağlarlar. Coğrafya, 

doğal kaynaklar, endüstriyel kaynaklar, ekonomi ve askeri güçten oluşan maddi 

kaynaklar ile nüfus, ulusal moral ve diplomasi kalitesinden oluşan beşeri kaynaklar 

ulusal güç unsurlarıdır. Ulusal gücün belki de en önemli unsuru diğer milli güç 

unsurlarının da kullanılabilmesini mümkün kılması nedeniyle askeri güçtür 

(Özbilgin,2004:4). 
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Askeri güç, refah ve beka unsurlarını akla getirmektedir. Refah ve Beka, devlet 

ve toplumların var olabilmesi için dengeli bir şekilde sağlanması gereken iki unsurdur. 

Bunun içinde dengeli ve etkili bir milli güvenlik siyasetinin uygulanması hayati öneme 

haizdir (Gümüşdaş,2010:6). Bu doğrultuda 1983 tarihinde 2945 sayılı kanunla 

hazırlanmış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Milli Güvenlik Siyaseti; milli 

güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun 

belirlediği görüşler dâhilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve 

savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyasettir. Burada geçen Milli Güvenlik 

kavramını ise; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, 

milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve 

ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasıdır (Kanun 

No:2945, Md.2).  

Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda, tüm dünyada devletler yapısı gereği 

halkına karşı görevlerini yerine getirebilmek ve varlığını sürdürebilmek için kamusal 

alanda savunma hizmetini vermek zorundadır. 

1.1.2. Tam Kamusal Mal ve Hizmet Olarak Savunma 

Toplum içinde yaşayan insanların; yemek, içmek, giyinmek gibi kendi iktisadi 

faaliyetleri sonucu karşıladıkları özel ihtiyaçları yanında, fertlerin bireysel olarak 

karşılayamayacakları ortak ihtiyaçları vardır. Bu ortak ihtiyaçlara Kamusal ihtiyaçlar 

adı verilir (Erginay,1994:3). Kamusal ihtiyaçlar ise kamu hukukunda, Kamu hizmetleri 

şeklinde adlandırılır (Erdem ve Şenyüz,1994:11).  

Kamusal mallar, toplumdaki kişiler tarafından birlikte ve eşit olarak tüketilen 

kamusal hizmetlerdir (Şener,1998:50). Yarı kamusal mal ve hizmet, hem devlet hem de 

özel sektör tarafından üretilerek, parçalar halinde bölünebilir ve fiyatlandırılabilirken 

(Kalenderoğlu,2010:38), tam kamusal mal ve hizmet ise, hizmet faydasının toplumun 

bireyleri arasında bölünemediği; dolayısıyla hizmetin fiyatlanamayıp, topluca ortak 

tüketildiği ve tüketimde kimsenin birbirine rakip olmadığı mal ve hizmetlerdir 

(Altuğ,1999:4). 
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Bu tanımlamalar doğrultusunda, savunma hizmeti katıksız bir ortak tüketim 

hizmetidir. Çünkü savunulan alanda yaşayan herkes, istesin istemesin, birbirlerinin 

faydalanmalarını etkilemeden, bu hizmetten yararlanır veya etkilenir 

(Bulutoğlu,2004:237). Dolayısıyla hiç kimse savunulan alanda yaşadığı sürece bu 

hizmeti reddedemez (Bulutoğlu,1997:269). Savunma ve iç güvenlik gibi kolektif 

ihtiyaçlar bölünüp pazarlanamadığından piyasa koşullarında üretilmesi imkânsızdır 

(Erdem ve Şenyüz,1994:16). Bu nedenle, toplumun bütün fertlerine ölçülemez ve 

bölünemez fayda sağlayan savunma hizmeti; devleti devlet yapan elzem hizmetlerden 

olup mutlaka devlet tarafından harcama yapılarak sağlanması gereken bir hizmettir 

(Türk,1996:58). 

Savunma hizmeti iki yönlüdür. Birincisi, ülkeye karşı yapılacak bir saldırının 

caydırılması, ikincisi ise saldırının gerçekleşmesi durumunda buna karşı konulmasıdır. 

Hem caydırıcılık hem de saldırıya karsı konulması barış zamanında askeri eğitim, araç, 

gereç ve malzeme için harcama yapılmasını gerektirir. Savaş başlayınca savaşın türünü, 

yaygınlığını ve yoğunluğunu diğer faktörler yanında barış zamanında yapılan 

harcamaların büyüklüğü belirleyecektir (Akkaya,2007:13). 

1.2. SAVUNMA HARCAMALARI 

Dini literatürde Habil ve Kabil ile başlayan insanlık arasındaki çatışma, devlet 

şekillerinin oluşmasıyla beraber savaş şeklini almıştır. Günümüze değin birçok felaket 

ve yıkımın sebebi olan savaşlar, hızını düşürmeden, mahiyet değiştirerek de olsa 

dünyanın çeşitli bölgelerinde hala daha devam etmektedir. Bu nedenledir ki devletler 

varlık unsuru olan halkın ve ülke bütünlüğünün muhafazası için tam kamusal bir hizmet 

olan savunma hizmetini sağlamak ve sunmak ile mükelleftir. 

 Devlet bu görevi yerine getirebilmek için kamu harcamaları içinden bir pay 

ayırmak zorundadır. Bütçeden savunma hizmetleri için ayrılan bu pay savunma harcamaları 

olarak adlandırılabilir.  
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1.2.1.  Savunma Harcamalarının Tanımı 

En geniş tanımıyla savunma harcamaları; ülkelerin refahları pahasına milli 

gelirlerinden, ülke bütünlüğüne yönelik tehditlerin, artan bir fonksiyonu olarak 

ayırdıkları pay olup (Özbaran,2004), egemenlik ve ulusal varlığın devamını sağlamak 

için yapılan harcamalardır (Dabağer, 2005:39). Dar anlamıyla savunma harcamaları ise; 

savunma hizmetine tahsis edilmiş askeri ve sivil personel ile ilgili harcamalardan, bu 

sektör ile ilgili araç ve gereçlerin (silah, ekipman vs.) üretimi ve satın alınması, bunların 

bakım ve onarım giderlerinden, bina vb. inşa faaliyetlerinden, araştırma geliştirme 

harcamalarından oluşmaktadır (Giray,2004:183). 

Savunma harcamaları yatırım ve tüketim harcamaları olarak ikiye ayrılır. 

Yatırım harcamaları sınıfını askeri tedarik, askeri bina inşaatları ve araştırma-geliştirme 

faaliyetleri oluştururken; işletme ve bakım giderleri, personel ödemeleri de tüketim 

harcamaları sınıfına girmektedir. Türkiye’de ise savunma harcamalarının, askeri-sivil 

personel ödemeleri, silah teçhizat, işletme ve bakım, sefer stokları ve malzeme, inşaat 

yatırımları ve yedek kaynaklar şeklinde beş ana sınıfa ayrıldığını görülür (Türk,2007:7). 

1.2.2. Savunma Harcamalarının Sınıflandırılması 

Ülkeler savunma harcamalarını kendi arzu ve gayelerine göre tanımlamakta 

serbesttirler (Giray,2004:183). Çünkü savunma harcaması kavramından neyin 

kastedildiği sorusunun cevabı, hem akademik analizlerde hem de uluslararası politikada 

tam olarak açık değildir ( Türk,2007:6). 

 Bu serbestlikler neticesi, savunma harcama kalemlerinin belirlenmesinde 

anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Savunma harcamalarının tanımlanmasıyla ilgili 

anlaşmazlık; Kuzey Atlantik Paktı (NATO), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş 

Milletler (BM) tarafından yapılan sınıflandırmada da kendisini hissettirmektedir. 

Tablo1.1’de, bu kuruluşlarca hangi kalemlerin savunma harcamalarının kapsamına dâhil 

edildiği gösterilmektedir.  
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Tablo 1.1: NATO, IMF ve BM’nin Savunma Harcama Kalemleri 
Muhtemel Harcama Kalemleri NATO IMF BM 

Silahlı Kuvvetlere Yapılan Ödemeler       
1. Subaylara ve askerlere yapılan ödemeler X X X 

2. Silahlı Kuvvetler içinde veya bağlantılı çalışan teknisyenlere, 
bürokratlara v.b yapılan ödemeler X X X 

3. Yukarıdaki personele ve ailelerine yapılan sağlık, sosyal vb. 
ödemeler ile vergi indirimleri X X X 

4. Emeklilere yapılan ödemeler X - X 
5. Askeri okul ve hastaneleri X X X 
6. Silah üretimine ve ithaline yapılan harcamalar X X X 
7. Altyapı inşaatı, konut vb. harcamalar X X X 
8. İşletme ve bakım X X X 
9. Diğer alımlar X X X 
10. Askeri AR-GE harcamaları X X X 

Savunma/Stratejik Amaçlı Diğer Harcamalar       
11. Stratejik malların stoklanması Xa - - 
12. Silah, teçhizat vb. depolanması Xa X - 
13. Silah üretimi/dönüşümü sübvansiyonları X - - 
14. Diğer ülkelere askeri yardım X X X 

15. Uluslar arası organizasyonlara (BM, askeri ittifaklar vb.) yapılan 
katkılar X X - 

16. Sivil savunma - X X 
Önceki askeri güçlere/faaliyetlere yapılan harcamalar       

17. Gazilere vb. yapılan ödemeler - - - 
18. Savaş borçlarına ödemeler - - - 

Diğer güvenlik kuvvetlerine ödemeler       
19. Jandarma Xb Xb Xb 
20. Sınır/sahil koruma Xb Xb Xb 
21. Polis Xb - - 

Diğer sorumluluklar       
22. İnsani/kaza tazminatları X - - 
23. BM Barış Gücü X X - 

Diğer sorumluluklar Y Y Y 
24. Askeri okullar, hastaneler, şirketler Y Y Y 
25. Askeri alt yapının sivil kullanımı Y Y Y 
26. Önemli kişi taşımaları Y Y Y 
27. Teknoloji ve patent satışları Y Y Y 
28. Üretim sübvansiyonları geri ödemeleri Y Y Y 
29. Diğer ülkelerden askeri yardımlar - - Xb 

Gelecek için zorunlu harcamalar       
30. Kredili tedarik X X - 

Kaynak: Dabağer, 2005:41 
Not:  X,  savunma harcamalarına dâhil kalemler 

 _,  savunma harcamalarına dâhil olmayan kalemler 
Y,  gelir olarak planlanmış kalemler 
Xa, eğer savunma organizasyonu tarafından yönetiliyor ve finanse ediliyorsa 
Xb, askeri faaliyetler için eğitilip, donatılıp ve mevcutlu durum 
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Bu üç kuruluş içerisinde, BM’nin yapmış olduğu tanım en anlaşılır ve detaylı 

olanıdır. Bu tanım, özellikle uluslararası karşılaştırmalarda kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir (Çıkınlar,2006:72). 

NATO’nun belirlemiş olduğu tanım ise, öncelikle organizasyon içi hedeflere 

uygun olması maksadıyla yapılmış, daha sonra diğer veri setlerine temel olabilmesi 

açısından Stokholm Uluslar Arası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) gibi uluslar 

arası kuruluşların verilerine uyumlu hale getirilmiştir (Tonguç Saka, 2007:15).  

SIPRI’nın savunma harcamaları tanımı; Silahlı kuvvetlerin (barışı koruma 

kuvvetleri dâhil) harcamaları, savunma bakanlıkları ve savunma projeleri ile bağlantılı 

diğer hükümet birimlerinin harcamalarını, askeri amaçla eğitilip, donatılıp 

kullanılmaları durumunda askeri nitelikli kuvvetlerin harcamaları ve askeri uzay 

aktivitelerine ilişkin tüm cari ve büyük harcamaları kapsamaktadır. Bu harcamalar; 

personel (askeri ve sivil personel cari harcamaları, askeri personelin emekli aylıkları, 

personel ve aileleri için sosyal hizmetler giderlerini), işletme ve bakım, diğer alımlar, 

askeri araştırma geliştirme, askeri inşaat, bina vb. harcamalar ve askeri yardımları da 

kapsamaktadır  (Tonguç Saka, 2007:15). 

Ulusal ve standart tanımlar arasındaki farklılıklar askeri harcama rakamlarına 

da yansımaktadır. Örneğin 1993 yılı için Almanya’nın savunma bütçesi sadece 49.602 

milyon DM iken, NATO kriterlerine uygun belirlendiğinde bu rakam, 63.854 milyon 

DM’ye yükselmektedir. Aynı şekilde Çin’in 1993’de 7.3 milyar dolar olarak hesaplanan 

resmi savunma harcamaları rakamı, tanımlamaya savunma sanayilerine yönelik üretim 

sübvansiyonları, askeri araştırma ve geliştirme harcamaları dâhil edildiğinde 34 milyar 

dolara çıkmaktadır ki, bu tutar resmi rakamın yaklaşık altı katı kadardır. Tanımlama 

farklılıkları ülkeler arasında savunma harcamalarının büyüklüğü konusundaki 

karşılaştırmaları da zorlaştırmaktadır (Doruk,2008:25). 

1.2.3.  Savunma Harcamalarının Düzeyini Belirleyen Faktörler 

Savunma harcamalarının makul bir düzeyde belirlenmesi, tüm ülkeler için 

önem taşımaktadır. Savunma harcamaları, özellikle ekonomik değişkenler olan eğitim, 
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konut, sağlık, para arzı, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ve fiyatlardan etkilenirken, 

özel tüketim, sivil yatırım ve kamu harcamalarını da etkilemektedir (DPT:2536–ÖİK: 

552,2000:93). 

Bu yüzden ülkenin, optimal ölçekte bir savunma harcaması yapması 

gerekmektedir. Savunma harcamalarının optimal düzeyinin nasıl belirleneceğine ilişkin 

McGuize’nin bir teorisi vardır. Ona göre; savunma bir kamusal mal olarak 

tanımlandığından kolektif tüketim mantığı gereği optimal savunma harcamaları düzeyi; 

marjinal faydalar (MC) toplamının marjinal maliyetlere (MC) eşit olduğu miktar kadar 

olacaktır. Buna göre optimal savunma harcamaları düzeyi ∑MB = MC şeklinde ifade 

edilebilir (Giray,2004:186). 

Savunmaya tahsis edilen kaynakların düzeyinin belirlenmesinde iç ve dış 

politika yaklaşımları birbirini tamamlayan iki yaklaşımdır. Bir ulusun dünya 

politikasındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin kendi güvenliğini nasıl etkileyeceğini 

dikkate almadan savunma bütçesinin belirlenmesi imkânsızdır. Aynı şekilde ulusal 

ekonomik gücü dikkate almadan da dış politika hedeflerini belirlemek rasyonel olmaz 

(Şimşek,2008:4-3). 

Devletler, egemenliklerini algıladıkları iç ve dış tehditlere karşı koruyabilmek 

için, tehdit kavramında yaşanan genişlemeye paralel olarak savunma harcamalarını 

arttırmaktadırlar. Örneğin, 1990-1991 döneminde yaşanan “Körfez Krizi” sebebiyle 

Irak’ın tehdidi altında bulunan Kuveyt’in 1990 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan 

savunma harcamaları, 1991 yılında 8 milyar dolara yükselmiştir (Tonguç Saka, 

2007:12). 

Her ne kadar tehdit algılaması önemli olsa da, enerji ve doğal kaynaklara sahip 

olma veya yakınlık, önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunma v.b 

(Beyaz Kitap, 2000:3) ülkelerin jeopolitik ve jeostratejik konumları savunma 

harcamalarını belirleyici etmenlerin başında gelmektedir.  Örneğin, Ortadoğu’nun 

dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmına sahip olması nedeniyle, her zaman 

evrensel güç odaklarının ilgisini çekmektedir. Buna bağlı olarak Ortadoğu’nun savunma 

harcamaları 1990-2010 tarihleri arasında dünya savunma harcamalarının %5-%8’ini 

oluşturmaktadır.  
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Savunma bütçesini belirleyen faktörlerden bir diğeri de, komşu ülkelerin veya 

bölge için tehdit unsuru olan ülkelerin askeri harcamalarının artması, askeri 

harcamalarının artacağı beklentisinin oluşması ya da bu yönde istihbaratın alınmasıdır. 

Bu durumda, doğal refleks olarak, ülkelerin savunma bütçeleri artmaktadır. Soğuk savaş 

döneminde oldukça yüksek olan askeri harcamaların, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 

ardından, dünya askeri harcamalarını etkileyecek oranda düşmesi buna açık bir örnek 

teşkil etmektedir  (Ziylan vd.,1998:19).  

Ülkelerin siyasal rejimi de savunma harcamalarını etkileyen önemli 

faktörlerden birisidir. Askeri rejimler savunma harcamalarını sivillerden daha 

desteklemektedirler. Hatta sivil yönetimli bir ülkede bile, askeri gücün sivil otorite 

üzerinde kurduğu baskı oranında merkezi bütçeden savunma harcamalarına ayrılan pay 

artmaktadır (Zengin,2010:82). 

Tarihsel, askeri-stratejik gereklilik ve ekonomiye ilişkin politikalardan dolayı, 

savunma harcamaları ülkelerin bölgesel olarak yeniden yapılandırılmalarında önemli 

etkileri olacak şekilde bölgelere dağıtılırlar. Mesela 1980’lerin sonu itibariyle ABD’nde 

savunma sözleşmelerinin yarısından fazlası altı eyalette yoğunlaştırılmıştır. Eski 

Sovyetler Birliği’nde, tüm savunma girişimlerinin yarıdan fazlası yirmi ekonomik 

bölgenin beşinde yer almıştır. Avrupa Birliği için yapılan en kapsamlı araştırmada, on 

dokuz bölgenin özellikle savunma sanayi ile ilgili faaliyetlere, otuz bir bölgenin ise, 

kısmi olarak temel askeri faaliyetlere bağımlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

“elektronikle ilgili” yeni sanayilerde bölgesel yoğunlaşmanın, daha geleneksel savunma 

sanayilerine göre daha az olduğu gözlenmektedir (Giray,2004:187). 

Gelişmekte olan ve coğrafi konum olarak kritik bölgede bulunan ülkemizde 

savunma kalemleri ile harcama kalemleri arasında dengenin sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. Savunma gücü ve buna bağlı ihtiyaçlar milli kalkınmamızı 

engellemeyecek, ancak savunma gücümüzü de azaltmayacak bir dengede bulunmalıdır. 

Her yerde güçlü olma çabası, bir tarafta zayıflık yaratacak mahiyette olmamalıdır (DPT: 

2536 – ÖİK: 552,2000:93). Aksi takdirde dengesiz kaynak tahsisi; başta halkın refahı 

olmak üzere ekonominin diğer sektörlerini olumsuz etkileyerek sosyal harcamalardan 

ve ülke kalkınmasından fedakarlık yapılmasını gerektirecektir (Dabağer,2005:43). 
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Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada, jeopolitik, jeostratejik ve ekostratejik 

konumu nedeniyle güçlü bir silahlı kuvvetlere, silahlı kuvvetlerin de güçlü bir savunma 

sanayine ihtiyacı vardır. 

1.3. SAVUNMA SANAYİ 

Devletlerin millî hedeflerine ulaşmaları için millî güç unsurlarını etkili bir 

şekilde kullanmaları gerekir. Millî güç unsurlarının birbirine nazaran önemleri 

devletlere göre değişiklik arz etmekle beraber, özellikle ekonomik, siyasi ve askerî güç 

unsurlarının ulusal menfaatlerin korunmasında biraz daha öne çıktığı söylenebilir. 

Savunma sanayinin de adı geçen millî güç unsurlarını desteklemede ayrı bir önemi 

vardır (Dabağer,2005:27). 

1.3.1. Savunma Sanayinin Tanımı  

Bir kısım görüşler Savunma Sanayi’ni imalat sanayinin diğer sektörlerinden 

ayrı, başlı başına bir sektör olarak ele alırken buna karşı görüşler, Savunma Sanayi’ni 

tüm imalat sanayi sektörlerinin bir bileşkesi olarak değerlendirmektedirler. 

Karakuş; savunma sanayinin, ürettiği ürün, üretim süreci ve müşteri 

niteliklerinden kaynaklanan bazı ayırt edici özelliklerinden dolayı imalat sanayinden 

ayrı, başlı başına bir sektör olarak ele alınmasını gerektiğini düşünmektedir 

(Karakuş,2006:33-34). 

Buna karşılık Şimşek; savunma sanayi, askeri anlamda her türlü stratejik ve 

taktik, saldırı ve savunmaya yönelik silah sistemleri ve askeri donanımları geliştiren ve 

üreten, özellikle yatırım malları üreten sanayi kolları başta olmak üzere, diğer bütün 

ekonomik faaliyet alanları ile çok yakın bir işbirliği içerisinde olan, özel ve kamu 

kuruluşlarının mülkiyetindeki firmalar topluluğudur (Şimşek,1989:31) diyerek savunma 

sanayini topyekun sanayinin bileşkesi olarak görmektedir. 

Savunma sanayi, bir ülkenin savunmasında ihtiyaç duyulan her türlü savunma 
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teçhizatının üretimiyle ve hizmetlerin planlamasıyla ilgili bütün endüstriyel iş kollarını 

kapsayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir (Alnıak,2004). Savunma sanayini, 

topyekûn sanayiden, ülkelerin ekonomisinden, bilimsel araştırma potansiyelinden, 

kaliteli iş gücünden, askeri, siyasi ve stratejik ihtiyaç ve konseptlerinden ayrı düşünmek 

mümkün değildir ( Keser, 2005: v). 

Bütün bu tanımlamaları destekler nitelikte; 25 Mayıs 1998 gün ve 98/11173 

sayılı kararla onaylanan Resmi Gazete’nin 20 Haziran 1998 gün ve Sayı: 23378 

nüshasında yayınlanan Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esasları 

Dokümanının 3 ncü maddesine göre; “Savunma sanayi, harp silah, araç, gereç ve 

mühimmatı ile bunların yedek parçalarını ve önemli girdilerini üreten sanayi tesislerinin 

bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu bakımdan, Savunma Sanayi’ni ülke sanayinin soyutlanmış bir bölümü 

olarak düşünmemek gerekir. Savunma Sanayi’nin elektronikten makine sanayine, çelik 

üretiminden kimya sanayine kadar hemen hemen her dal ile girdi alış verişi olup, 

kendisi de çeşitli dallara ayrılmaktadır. Savunma Sanayi’ni temel olarak şu şekilde 

sınıflandırmak mümkündür (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:96): 

• Havacılık ve uzay sanayi, 

• Tanklar, zırhlı araçlar ve aksamı, 

• Gemi inşa sanayi, 

• Askeri elektronik ve elektromekanik sanayi, 

• Optik ve elektrooptik sanayi, 

• Motorlu araç sanayi, 

• Hafif ve ağır silah sanayi, 

• Roket ve füze sistemleri, 

• Mühimmat, patlayıcı maddeler ve kimya sanayi. 

Bu alanlara yan sanayi ile Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), danışmanlık ve 
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destek hizmetleri de ilave edildiğinde, belirtilen sanayi kollarının birbirini tamamlaması 

suretiyle herhangi bir savunma ürünü imalatı gerçekleştirilebilir (Canbaş,2004:4). 

1.3.2. Savunma Sanayinin Önemi 

Tarih boyunca ülkeler arasındaki savaşlarda, çatışmalarda ve güç 

mücadelelerinde devletlerin sahip oldukları savaş araç ve gereçlerinin nevi, kalitesi ve 

sayısı çok önemli bir rol oynamıştır. Başka ülkelerin sahip olmadıkları silahlara sahip 

olan ülkeler, kendi bölgelerinin ve dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer almışlardır.  

Savunma sanayinin, ülkelerin güvenliği ve etkinliği bakımından sahip olduğu 

önem uluslararası alanda egemen olmak isteyen ülkeleri, silah üretimine, teknoloji 

transferine ve savunma teknolojisine egemen olmaya yöneltmiştir (Kiziroğlu,2007:3). 

Sanayileşmiş ülkelerde, savunma sanayi, hem ekonomiye güç katılmasında, hem de 

politik etkinliğe sahip olunmada önemli yer tutmaktadır (DPT:2536–ÖİK: 

552,2000:95). 

Kendi yeteneklerini geliştirebilen, bu yeteneklerini gerekli bilgi birikimi ve alt 

yapılarla destekleyebilen, rekabetçi bir ekonomik yapının temellerini kurabilen, inovatif 

bir düşünce ve üretim modellerini benimseyebilen ve tüm bunların sonucunda inovatif 

teknolojiler geliştirebilen ülkeler; kendi ülkesinin gelişmişliğini/rekabetçiliğini ve kendi 

halkının refahını artırmanın yanı sıra uzun ve orta vadede bölgesel bir güç olmanın ve 

teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmenin yolunda kilit adımı atmış olurlar 

(Günaydın vd., 2009:7). 

Bölgesel ve küresel olarak lider devlet olmak, uluslararası örgütlerde söz sahibi 

olmak, uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde etkin bir rol almak bakımından güçlü 

bir savunma sanayinin önemli politik faydaları olacaktır (Karakuş,2006:63). Savunma 

sanayinin politik özelliği ve uluslararası alandaki işlevi, alıcı ve satıcı ülkeler 

bakımından kritik bir konuma sahiptir. Silah üreten ülkeler, silah akışının 

düzenlenmesinden oluşan etkinlik ve yararları sürekli ellerinde bulundurmaya 

çalışmaktadırlar. Buna karşılık alıcılar, silah tedarikindeki dışa olan bağımlılık sonucu 

ortaya çıkan hayati sakıncaların farkına varmakta ve giderek artan oranda silahlarını 
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yerli kaynaklardan tedarik etme yönünde çaba göstermektedirler (Şimşek,1989:13).  

Ekonomik olarak ise; ulusal sanayiye entegre olmuş ve uluslararası piyasada 

etkin roller üstlenebilen bir savunma sanayi ekonomik başarıyı da beraberinde 

getirecektir. Ekonomide sağlanacak başarı, toplumun refah seviyesinin artmasına imkân 

hazırlayacaktır. Silah ihracatı yoluyla ülkenin ekonomik büyümesine katkıda 

bulunulacak, savunma harcamalarının getirdiği yük ortadan kaldırılacaktır 

(Karakuş,2006:63-64). 

Askeri açıdan değerlendirilecek olunursa; güçlü bir savunma sanayine sahip 

olmak ülkelerin kendi kendilerine yetebilen ve caydırıcılığı yüksek bir ordu kurmalarına 

olanak sağlayacaktır. Güçlü bir ordu uluslararası arenada, stratejik ve taktik kararların 

alınmasında etkin bir role sahip olacak, anlaşmazlıkların çözümünde caydırıcı bir güç 

olacaktır. Ayrıca, yapılan planların gizlilik ve güvenilirlik derecesi artacak, savunma 

sistemleri gelecekte ortaya çıkacak harekât ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilecek, büyük 

oranda yurt içinden temin edilen ihtiyaçlar lojistik açıdan çeşitli kolaylıklar getirecek, 

yüksek miktarda stokta malzeme bulundurma politikalarına son verilecektir 

(Karakuş,2006:63). 

Savunma sanayi, ülkenin teknolojik ve bilimsel araştırma potansiyeli, üretim 

yeteneğini kapsayan iktisadi gücü ve insan kaynakları potansiyeli ile doğrudan ilintili 

“teknoloji yoğun” dinamik bir oluşumdur (Güneş,2007:106). Bu sanayide ileri 

teknolojinin yoğun olarak kullanılması, ülkelerin teknolojik kabiliyetinin ve bilimsel 

bilgi birikiminin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. Lokomotif bir sektör olan 

savunma sanayinin genel sanayiye entegrasyonu, burada üretilen teknolojilerin sivil 

alanlarda kullanımını mümkün kıldığından dual kullanım sayesinde savunma üretimi de 

ekonomik ölçeğe kavuşabilecektir (Karakuş,2006:64). 

Çağımızda elektronik teknolojisinde yaşanan gelişmeler, enformasyon 

teknolojilerinin savunma sistemlerinde gittikçe artan oranlarda kullanılması ve savunma 

sistemlerinin güvenilirliklerinin, bu sistemleri kontrol eden yazılımlara sahip olmaya 

bağımlı oluşu; devletleri, başkalarından alınan silahlara güvenilemeyeceği noktasına 

getirmiştir. Bu husus ulusal savunma sanayinin önemini daha da artırmıştır 

(Kiziroğlu,2007:3). Bilhassa son yıllarda bölgesel krizler vesilesiyle yurt dışından 
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savunma teçhizatı temininde karşılaşılan sınırlama ve engellemeler, Türkiye açısından 

sistem tedarikinde kaynak güvenilirliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmış; milli 

savunma sanayinin tesisi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemini 

belirginleştirmiştir (Canbaş,2004:1). 

1.3.3. Savunma Sanayinin Özellikleri 

Savunma sanayine ilişkin özellikler, 20 Haziran 1998 yılında kabul edilen Türk 

Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esaslarında (TSSPSE) kapsamlı bir şekilde 

belirtilmektedir. Buna göre, savunma sanayi; yüksek teknolojiye dayanan hassas üretim 

teknikleri, özel kalite standartları, yetişmiş insan gücü ve sürekli olarak en yeni 

teknolojileri kullanmayı gerektiren, bu sebeple büyük ölçüde Ar-Ge faaliyetlerine 

ihtiyaç gösteren, yüksek ölçülerde yatırım isteyen, genellikle tek alıcıya ve sınırlı 

ihtiyaca dayalı üretim yapmanın zorunlu olduğu, bu nedenle de sürekliliğin sağlanması 

için dış pazarlara açılmayı gerektiren, güvenlik ve gizlilik gibi özel koşullara titizlikle 

uyulması gereken bir sanayi koludur (Resmi Gazete Sayı:23378,1998:15).  

Bu temel bilgi doğrultusunda, savunma sanayi özellikleri, bu sanayinin daha iyi 

anlaşılabilmesi maksadıyla temel askeri özellikler, savunma piyasasının özellikleri ve 

bu alanda üretilen ürünlerin özellikleri bakımından incelenecektir. 

1.3.3.1. Savunma Sanayinin Temel Askeri Özellikleri 

 Savunma sanayinin üretim gayesi tamamen askeri maksatlı olduğundan; bu 

alanda üretilecek ürünleri, sivil piyasa ürünlerinden ayıran özellikler bulunmaktadır. Bu 

özellikler, ülke güvenliği açısından önemli olduğu kadar, bu alanda faaliyet gösterecek 

firmalar tarafından da bilinmesi önemlidir. 
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1.3.3.1.1. Gizlilik 

Askeri sistemlerin özelliklerinin gizli olması, sistemlerin kuvvetli ve zayıf 

taraflarının yalnız kullanıcısı tarafından bilinmesi gereklidir (Ziylan vd.,1998:98). Aksi 

takdirde, ülkelerin sahip oldukları savunma silah ve sistemlerinin, imkân ve kabiliyet ve 

içeriklerinin, kuvvetli, hassas ve zayıf taraflarının diğer ülkelerce bilinmesi barış 

şartlarında caydırıcılık etkisinden taviz verilecekken, harp şartlarında ise büyük bir 

zafiyete yol açabilecektir.  

Bu bağlamda; Kripto bilgileri, telsiz frekansı atlama algoritması, bir füzenin 

güdüm sisteminin özellikleri, ana sistemin manyetik/akustik/titreşim iz değerleri ya da 

bir silahın dakikadaki atış kapasitesi gibi teknik özellikler gizlilik kapsamındadır. Aksi 

takdirde, karşı tarafın önlemler alarak silah sistemlerinin etkinliklerini azaltması olasıdır 

(Beyoğlu,2006:15). Bu nedenle milli savunma sanayinin ve kritiklik derecesine ve 

bilinmesi gereken prensibine bağlı olarak milli tasarım ürünlerin önemi daha da 

artmaktadır. 

1.3.3.1.2. Emniyet ve Güvenilirlik 

Askeri sistemlerin istenilen yer ve zamanda doğru olarak çalışacağının güvence 

de olması gerekmektedir (Ziylan vd, 1998:10). Günümüzde savunma sistemlerinin 

tamamına yakınının elektronik bazlı oldukları, yazılım kontrolünde otomatik olarak 

çalıştıkları göz ününde tutulduğunda bu sistemlerin güvenilirliği konusu oldukça önem 

kazanmıştır. Kapalı kaynak kodlu sistemlere güvenilemeyeceği ise herkes tarafından 

kabul edilmektedir. Bunun en iyi örneği bilgisayar kullanımında görülmektedir. Kapalı 

kaynak kodlu işletim sistemlerinin neye ve kime hizmet ettiği, kime hangi bilgilerin 

düzenli olarak rapor edildiği kullanıcı tarafından bilinmemektedir (Güneş,2007:109). 

Örneklendirmek gerekirse, hava araçlarında kullanılan birçok yeni nesil 

haberleşme, seyrüsefer ve otopilot sistemlerinin içinde bulunan yazılımların ve bazı 

elektronik devrelerin içeriği bilinmemektedir. Bu durumun harp şartlarında da nasıl 

performans göstereceği ve neye mal olacağı da bilinmemektedir.  Bunun için öncelikle, 
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yazılım temelli bilgi sistemlerinin emniyetli olması, bu sistemlere yabancı 

müdahalesinin olmaması gerekmektedir. Barış şartlarında çalışan bir sistemden alınan 

performansın aynısının savaş şartlarında da alınması gerekmektedir.  

1.3.3.1.3. Değişen Tehditleri Karşılayabilme ve İdame Ettirebilirlik 

Değişen tehditlere ve gelişen teknolojiye uyarlanabilme (esneklik) ve idame 

edilebilirlik askeri sistemler için hayati önem taşır. Geliştirilmekte ya da üretilmekte 

olan savunma sistemlerinin sadece geleceğin teknolojilerini değil, geleceğin tehdit 

algılamalarını da karşılayacak şekilde esnek olması gerekmektedir (Uslu,2007:25). 

Askeri sistemlerin geliştirilmesi genellikle yaklaşık beş ila on yıllık bir zaman 

almakta ve kullanım süreleri ise yaklaşık yirmi yıl olmaktadır. Askeri sistemlerin bu 

nedenle 25-30 yıl içerisinde oluşabilecek tehditlerin üstesinden gelme kabiliyetine sahip 

olmaları gerekmektedir (DPT:2536–ÖİK:552,2000:98). Uzun ömür devri süresince 

sistemin idame edilmesi ve bunun güvence altında olması önemlidir. Bu maksatla silahlı 

kuvvetler, sistem ihtiyaçlarını bakım-onarım, eğitim, lojistik destek gibi hususları da 

kapsayacak şekilde tasarlamaktadır (Beyoğlu,2006:16). 

Gerek mevcut sistemlerin idame ettirilebilmesi ve gerekse savaş sırasında 

ortaya çıkabilecek veya çıkan yeni tehdit oluşumlarını bertaraf etmek üzere savunma 

sanayinde yazılım alanında milli ve güçlü bir kadronun yetiştirilmesi önem 

kazanmaktadır. Körfez Savaşı’nda bizzat savaş alanında sistemlerin idamesini 

desteklemek için çeşitli Amerikan şirketlerinin 4000’den fazla personeli görev yapmıştır 

(Ziylan vd.,1998:10). 

1.3.3.1.4. Standardizasyon 

Silahlı kuvvetlerin kullandığı sistemlerin işletme bakım maliyetlerinin 

düşürülmesi, eğitim ve lojistik destek kolaylıkları (DPT:2536–ÖİK:552,2000:98), 

birlikler arası ve müttefik kuvvetler ile eşgüdüm ihtiyacı nedenleriyle 

(Beyoğlu,2006:16), uluslararası stanaglarda belirtilen standartlarda tasarlanması ve 
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üretilmesi, üretilen malzemelerin hepsinin aynı performansı sergilemesi önem 

taşımaktadır. 

1.3.3.2. Savunma Sanayi Ürünlerinin Özellikleri 

Savunma sanayi ürünleri diğer sektör ürünlerinden farklıdır. Bu farklılığı 

meydana getiren temel husus, ihtiyacın ne zaman, nerede ve hangi koşullarda ortaya 

çıkacağının hemen hemen hiçbir zaman önceden bilinememesidir.  

Bu doğrultuda caydırıcılık öne çıkmakta ve caydırıcılık fonksiyonunun 

layıkıyla yerine getirilebilmesi, ancak her bir savunma ürününün geliştirilerek 

kendisinden bir evvelki ve bir sonraki kuşakla sınırlanan döneme yetiştirilebilmesi ile 

mümkündür. Aksi takdirde, geç geliştirilen bir ürün henüz kullanım imkânı bulamadan 

askeri değerini yitirebilir (Canbaş,2004:13). Bu nedenle, savunma sanayi ürünleri 

genelde barış zamanında geliştirilirler, üretilirler ve kullanım zamanını beklemek üzere 

alıcıları tarafından depolanırlar (Karakuş,2006:43). 

Depolanan savunma ürünlerinin ihtiyaç halinde güvenilir biçimde hizmete 

hazır olması zorunluluğu, her türlü çevre şartında yüksek performansa duyulan ihtiyaç 

ve ileri teknoloji uygulamasının gerektirdiği hassas çalışmanın getirdiği karmaşık yapı, 

bu ürünler üzerindeki standardizasyon ve kalite güvenilirliği konularının önemle ele 

alınmasını gerekli kılar. 

1.3.3.2.1.  Yüksek Performans Gerektirmesi 

Tek bir müşterisi bulunan (Savunma Bakanlığı) ve kamusal mal niteliği taşıyan 

savunma ürünlerine olan talep, silahlı kuvvetlerin büyüklüğü ve GSMH imkânlarının 

karışımından oluşan bir bileşim tarafından belirlenmekte olup, fiyattan çok, yüksek 

performans ihtiyacına bağlı bulunmaktadır (Canbaş,2004:13-14). 

Bir savaş anında, savunma sanayi ürünlerinin ağır çevresel koşullarda, örneğin 

çöl sıcağında, güneş altında, kumlu tozlu ortamda, kutup soğuğunda, kar ve buz içinde 
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kullanılmaları gerekebilir. Hangi ortamda ve ne süreyle kullanılacak olursa olsun, ürün 

istenen performansı göstermeli ve en ufak bir aksaklığa yol açmamalıdır. Bu katı koşul, 

savunma sanayi ürünlerine, konsept aşamasından başlayarak tasarım, geliştirme, üretim, 

test, envantere alma, idame ettirme aşamalarında, diğer sanayi ürünlerine göre hayli 

farklı yaklaşımların uygulanmasını gerektirir (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:100-101). 

1.3.3.2.2.  Karmaşık Yapıda ve İleri Teknoloji Merkezli Ürün Olması 

 Son 50-60 yıl içindeki teknolojik gelişmeler sonucunda, ülkelerin askeri 

üstünlük kıyaslamasında, yüksek teknolojileri içeren savunma sanayi ürünlerini 

geliştirme ve üretme yeteneği ön plana çıkmıştır (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:100-101). 

Özellikle İkinci Dünya savasından günümüze kadar olan dönemde yaşanan 

teknolojik gelişmeler sonucunda, ülkelerin diğer ülkelere askerî üstünlük sağlamak 

amacıyla, yüksek teknolojileri içeren savunma sanayi ürünlerini geliştirme ve üretme 

yeteneği ön plana çıkmıştır. Daha küçük, daha hızlı, daha yetenekli, daha az güç 

gerektiren silah sistemlerine olan talep hızla artmaktadır (Dabağer,2005:33-34). 

Bu bağlamda, günümüzde savunma sanayi ürünleri, ana sistemden alt 

sistemlere kadar uzanan çok çeşitli düzeylerde ve çok farklı disiplinlerin ortak çalışması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sistemler, her birisi kendi başına ayrı savunma sanayi 

ürünü olan; algılayıcı sistemler (radar, sonar vb.), silah ve diğer karşı tedbir unsurları 

(top, füze, elektronik harp karıştırıcıları vb.), haberleşme unsurları, komuta ve kontrol 

sistemleri, taşıyıcı platformlar (tank, gemi, uçak vb.) gibi alt sistemlerin tümünün veya 

bir kısmının birleşmesinden oluşan karmaşık sistemler topluluğudur (Kiziroğlu,2007:8). 

Karmaşık sistemler topluluğu olan savunma sanayi ürünleri, kapsamlı 

projelerle gerçekleştirilen, değişik boyut ve teknolojilerdeki tehditlere karşı koyabilmek 

için en uç ve ileri teknolojileri kullanmayı gerektiren ürünlerdir. Değişen tehdit 

boyutlarına ve yeni tehditlere karşı koyabilmek için yapılan doktrin değişimleri, silah 

sistemlerinin bütünleştirilmiş bir yapı içerisinde koordineli olarak kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle, bu ürünler en ileri teknolojilerle üretilmeye çalışılarak 

caydırıcı bir güç olma özelliği sürdürülmeye çalışılmaktadır (Karakuş,2006:45). 
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1.3.3.2.3.   Ürün Kalitesinin Yüksek Olması  

Savunma sanayi ürünlerinde kalite ve yüksek performans ön planda yer 

almaktadır (Yücel,1997:103). Bu nedenle savunma sanayi ürünleri, tasarım 

aşamasından başlayarak alıcı tarafından sisteme dâhil edilene kadar yoğun bir kalite 

denetimine tabi tutulur. Kalite denetiminin amacı, ürünün alımına esas teşkil eden 

sözleşme ve şartnamedeki hükümler ve teknik özelliklerin tam olarak karşılanması ve 

ürünün ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesidir (Karakuş,2006:47). 

Bununla beraber savunma sanayinde ürün standartları yeterli olmamakta, kalite 

yönetim sisteminin de standartlara uygunluğu aranmaktadır. Savunma sanayinde çalışan 

kuruluşların sahip olmaları gereken kalite yönetim sisteminin özellikleri NATO 

ülkelerinde AQAP'larda (Allied Quality Assurance Publications) tanımlanmıştır. 

Kuruluşların kalite yönetim sistemlerinin AQAP'lara uygunluğu, ülkelerin savunma 

konularıyla ilgili resmi kuruluşlarının ve Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'nın 

yetkilendirildiği bir sertifikasyon sistemi ile belirlenmektedir (DPT:2536–ÖİK: 

552,2000:100-101). 

1.3.3.2.4.   Ürün Kullanım Süresinin Uzun Olması  

Savunma sanayi ürünlerinin tasarım aşamasından envantere girmesine kadar 

geçen süredeki maliyetlerin çok yüksek olması, kullanıcı eğitimi, ürünü idame ettirecek 

bakım onarım altyapısı ve teknik kadroyu yeniden oluşturmanın zorlukları savunma 

sanayi ürünlerinin kullanım sürelerinin uzun olmasını zorunlu kılmaktadır 

(Kiziroğlu,2007:9). Bunun sonucu olarak, yedek parça konusu önem kazanmakta ve 

bazı durumlar da 30 yılı aşabilen sürelerde yedek parça temini gerekmektedir 

(Karakuş,2006:46). 

Yeni ürünlerin envantere girmesinin uzun süreler alması ve ürünün uzun süre 

kullanımda kalması, buna karşılık tehditlerin sürekli değişmesi ve teknolojik gelişmeler; 

üretim aşamasında ve envantere girdikten sonra ürünlerin belli aralıklar ile 

iyileştirilmesini (upgrade) gerekli kılmaktadır (Ziylan vd.,1998:14). 
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Örneğin ABD Savunma Bakanlığı, yeni sistemleri satın almanın doğurduğu 

güçlükleri hafifletmek için genellikle, mevcut sistemleri değişen tehdit ve teknolojilere 

uygun olarak iyileştirme ve modernize etme politikasını tercih etmektedir. Çünkü yeni 

silah sistemleri, muazzam teknolojik ilerlemeler ve uzun bir proje süreci gerektirmekte, 

ayrıca planlanandan daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Karakuş,2006:46). 

F-16 ve B-52 bombardıman uçakları ile çok namlulu roketatar sistemlerinin 

modernize edilme süreçleri bu konuda verilebilecek güzel örneklerdendir. F-16 uçağının 

ilk modelleri olan A ve B tiplerinin üretimi devam ederken, başlatılan iyileştirme 

çalışmaları ile C ve D modelleri ortaya çıkarılmış, ilk modellerin üretimi bırakılarak 

yeni modellerin üretimine geçilmiştir (Dabağer,2005:34). 

1.3.3.2.5.   Maliyetin Yüksek Olması  

Savunma sanayi ürünlerinin tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme 

aşamalarında çok değişik disiplinlerde çok sayıda yetişmiş insan gücü (özellikle 

mühendislik işgücü) istihdam edilmesi ve yüksek maliyetli üretim teçhizatı yatırımı 

yapılması gerekmektedir. Bu koşullar, maliyetlerin yükselmesine ve çalışmaların 

müşterinin istekleri doğrultusunda ve onun mali desteği ile sürdürülmesine yol 

açmaktadır. Bazı projelerde maliyetler tek bir ülkenin karşılayacağı boyutları aşmakta, 

devletler ortak projelere yönelmektedir (Kiziroğlu,2007:8). 

Ürün maliyetini yükselten en önemli aşama ise ürünlerin, değişik senaryolarda 

ve çevre koşullarında beklenen performansı sağlayıp sağlamayacağının araştırıldığı test 

ve değerlendirme aşamasıdır. Bu çalışmaların sonunda ürün özellikleri kesinleşmekte ve 

seri üretime geçilmektedir (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:100-101). 

1.3.3.3. Savunma Sanayi Piyasasının Özellikleri 

Savunma piyasası, savunma ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için çeşitli 

işletmelerle yapılan ticari faaliyetler, silah teknolojisine ilişkin araştırma ve geliştirme 

çalışmaları ile silah sistem, alt sistem ve parçaların üretiminin yapıldığı piyasadır 
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(DPT:2536–ÖİK: 552,2000:97). 

Savunma sanayi, genel ekonomik yapının bir parçası olup, ekonominin diğer 

sanayi kollarındaki faaliyetlere benzerlikler göstermekle beraber kendi niteliğinden 

kaynaklanan farklılıkları da ihtiva eder. İleri teknoloji, yüksek kalite, kapsamlı lojistik 

destek, iç pazarda tek müşteri, politik etkilere bağlı dış pazar, büyük ve genellikle özgün 

yatırımlar, üst düzeyde güvenlik/gizlilik bu farklılıkları karakterize eden öğelerden 

bazılarıdır (Beyoğlu,2006:8). 

Bahsi geçen bu farklılıklardan dolayı, savunma piyasasında; tek bir alıcı söz 

konusudur, sayıları çok fazla olmayan büyük ölçekli firmalar vardır, ürünler son derece 

özelleştirilmiştir, rekabeti azaltacak oranda piyasaya giriş ve çıkışı engelleri vardır, 

fiyatlar maliyet artı kar şeklinde oluşur, ulusal güvenlik kaygısı nedeniyle iç piyasa 

alımları birincil tercihtir (Gümüşdaş,2010:29). Bu bağlamda serbest piyasa ile savunma 

piyasası oldukça farklılıklar sergilemektedir.  Tablo 1.2’de serbest piyasa ve savunma 

piyasasının arasındaki farkları gösteren bazı özellikler verilmiştir. 

 

Tablo 1.2: Serbest Piyasa ve Savunma Piyasasının Özellikleri 

Serbest Piyasa Sistemi Savunma Piyasası 

Çok sayıda küçük firma bulunur. Az sayıda, fakat büyük firmalardan oluşur. 

Giriş ve çıkış tamamen serbesttir. Giriş ve çıkış için engeller vardır. 

Fiyatlar marjinal maliyetlerle belirlenir. Fiyatlar, toplam maliyetlerle orantılı olarak 
belirlenir. 

Fiyatlar marjinal fayda ile belirlenir. İstenilen askeri performans için herhangi bir fiyat 
ödenir. 

Talebin azalması fiyatları düşürür. Talebin azalması fiyatları yükseltir. 

Arz, talebe göre ayarlanır. Büyük bir atıl kapasite vardır. 

İş gücü oldukça hareketlidir. İşgücünün hareketliliği oldukça azalmıştır. 

Ölçeğe göre azalan veya sabit getiri vardır. Ölçeğe göre artan getiri vardır. 
Arz veya talepteki değişmelere piyasa süratle 
uyar. 

Yeni bir sistemi geliştirmek 7-10 yıl sürer, üretimi 3-
5 yıl alır. 

Piyasa düzgün bir şekilde dengeye ulaşır. Piyasa yıldan yıla kararsız davranışlar gösterir. 

Genel dengede fiyatların kendi denge değerine 
ulaşacağı varsayılır. 

Maliyetler (enflasyonu da kapsamak üzere) her yıl 
yükselmektedir. Sektörler arasında hatta daha geniş 
oranda firmalar arasında kar farklılıkları vardır. 
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Tablo 1.2: (Devamı) Serbest Piyasa ve Savunma Piyasasının Özellikleri 

Serbest Piyasa Sistemi Savunma Piyasası 

Mükemmel bir sermaye hareketliliği vardır. Ağır bir borçlanma ve borç bulmada güçlükler. 

Değişen taleplere göre, sermaye malları hareketliliği Firmaları bağlayan büyük ve eski sermaye malları 
varlığı 

Devlet müdahalesi yoktur. Devlet belirleyici, düzenleyici, banker, karar veren 
vb. dir. 

Piyasanın hacmi alıcı ve satıcılar tarafından 
oluşturulur. 

Pazarın genişliği, yıllık bütçeler vasıtasıyla, ilgili 
organlar ( hükümet ve yasama organı ) tarafından 
belirlenir. 

Alıcının aynı kategoride bulunan ve aralarında gerçek 
veya reklamdan dolayı farklılıklar bulunan ürünlerin 
içerisinde geniş bir seçim serbestisi vardır. 

Aynı amaç için aynı zamanda daha az ürün üretilir. 
Gerçekte üretici sayısı daha az ve tektir. Alıcının 
prototipler arasından seçim yapma olanağı olmasına 
rağmen, ürünün üretimine başlandıktan sonra üretim 
süresi ve maliyeti, seçilen üründe değişiklik yapmayı 
geniş ölçüde sınırlar. 

Satıcılar yeni ürünleri potansiyel pazar analizleri 
vasıtasıyla geliştirirler.Alıcı ve satıcılar bağımsız 
olarak hareket eder. 

Alıcı, ürün için isteklerini ortaya koyar. Daha sonra 
satıcı, ürünün geliştirilmesi ve üretimi faaliyetlerine 
başlar. Alıcı devamlı olarak satıcı ile irtibatlıdır. 

Kaynak: Şimşek,1989:61-62 

Savunma sanayi piyasası, tek müşterinin devlet olmasından dolayı arz ve talep 

durumunu, ölçek ve üretim biçimini, teknolojiyi, yatırım ve finansman boyutunu, 

dağıtım sistemini ve rekabet gibi çeşitli konularda serbest piyasa ile arasında farklılıklar 

göstermektedir. Bu nedenle bu alanda çalışan ve çalışacak olan kuruluşların 

yapılanmasını doğrudan şekillendirmektedir. 

1.3.3.3.1.  Arz-Talep Durumu 

Savunma sanayinde ürün, netice itibariyle bir silahtır. İster taktik isterse 

stratejik bir ürün olsun, bu silahın nihai kullanıcısı da devlettir. Yani devlet savunma 

sanayinin tek ve vazgeçilmez alıcısı durumundadır (Dinçtürk,2001:3-3). Bu nedenle 

savunma piyasası, çok sayıda satıcı karşısında tek bir alıcı bulunmasından dolayı 

monopson piyasa (Yıldırım vd.,2009: 104) olarak nitelendirilebilir. Bu piyasanın talep 

tarafında tek alıcı olarak devlet adına Savunma Bakanlığı bulunmaktadır. Bu durum 
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birçok ülkede aynı olup, gelişmiş ülkelerde üretilen savunma sanayi ürünlerine dış 

alıcılardan yapılan talep istisnadır (Keser,2005:iii). 

Silah geliştirme programlarındaki iç ve dış belirsizlikler, risk, geliştirme süresi 

ve büyük finansman ihtiyacı, silah fiyatlarının tespit biçimi ve silah özelliklerinin 

müşteri tarafından tespit edilmesi, çoğu kez savunma sektöründe serbest piyasa 

sisteminin oluşmasını imkânsızlaştırmaktadır (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:97). Bununla 

beraber teknoloji, siyaset ve ekonomi alanındaki gelişmeler ile tehdit algılamasındaki 

değişimler de savunma piyasasında belirsizliklere sebebiyet vermektedir. Bu değişimler 

ve belirsizlikler; silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu sistem miktarlarını azaltıp 

artırabileceği gibi, ihtiyacın tamamen ortadan kalkması şeklinde de bir etki yaratabilir. 

(Beyoğlu,2006:10). Bu etkiler, ihtiyaç duyulan silah sistemlerinin talebinde hızlı düşüş 

ve artışlar meydana getirebilir.  

Ayrıca savunma piyasasında talebi, fiyat yerine daha kısa geliştirme süresi, 

daha iyi performans özellikleri ve kalite maksimizasyonunun belirlediği görülmektedir 

(Gümüşdaş, 2010:35).  

Savunma piyasasının arz tarafında ise az sayıda birkaç büyük işletmeden 

oluşan oligopol vardır (Özbilgin,2004:9). Buradan, savunma piyasasındaki yapının 

gereği hiç rekabet olmadığı sonucu çıkartılmamalıdır (Canbaş,2004,7). Fiyat dışında; 

ürün kalitesi, üretim süresi, ürün performansı gibi konularda rekabet olabilmektedir 

(Keser,2005:iv).  

Savunma piyasasında sipariş alındıktan sonra üretim başlar. İşletmeci 

kuruluşlar stok için çok az üretim yaparlar. Ancak, silah sistemlerine olan ihtiyacın ne 

zaman, nerede ve nasıl ortaya çıkacağı kesin olarak bilinmediğinden sadece barışta 

geliştirilip üretilerek talep sahibi tarafından stoklama yapılması gerekmektedir. 

(Karakuş,2006:37). Bu nedenle üretici firmalar arz miktarlarını değiştirerek piyasada 

etkili olmazken, talep edici konumunda olan devlet talep miktarını değiştirerek piyasa 

hâkimiyetini elinde bulundurur (Gümüşdaş, 2010:35).  
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1.3.3.3.2.  Yatırım ve Finansman 

Savunma sanayi ürünlerinin ağır çevre koşullarında çalışmaları gerektiği için, 

ihtiyaç duyulan tasarım, geliştirme, üretim ve özellikle test sistemleri nedeniyle diğer 

sivil piyasa ürünlerine nazaran daha üstün niteliklere sahip olmalıdır (Kiziroğlu,2007:7). 

Bu üstün nitelikleri karşılayabilmek için, ileri teknoloji kullanarak yüksek kalitede 

üretim yapabilmek, büyük yatırım ve kuşkusuz büyük mali kaynaklar gerektirmektedir. 

Büyük mali boyutlar ve uzun yıllara dağıtılan projeler doğal olarak bir finansman 

sorunu oluşturmaktadır (Karakuş,2006:39). Gelişmiş ülkelerin ortalamalarına göre 

savunma sektöründe personel başına yatırım 50.000 ile 100.000 dolar civarında 

gerçekleşmektedir (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:100). 

Unutulmamalıdır ki, savunma maksatlı yatırımın maliyeti ve sağlayacağı 

kazanç, savaş zamanında acil askeri ihtiyaçlar yüzünden ya da barış şartlarında ulusun 

güvenliğini koruma ihtiyacı nedeniyle önemsenmez (Basalla,2008:213). 

Buna rağmen finansman maliyetinin, tedarik bütçelerine getireceği büyük 

yükten kurtulmak isteyen silahlı kuvvetler; birçok özel fonlardan, istisnalardan, zamana 

yayılmış ödeme planlarından yararlanmaktadırlar. Ayrıca, büyük tedarik programlarının 

risklerini azaltmak üzere, uygun sözleşme tipleri ve sözleşme yönetimi çerçevesinde 

maliyet, zaman ve performans esasları belirlemektedir (Dabağer,2005:32). 

1.3.3.3.3.  Ölçek ve Üretim 

Silahlı kuvvetlerin, savunma sektörünün ürünlerine olan gereksiniminin 

temelinde, ulusal bir amaç olarak yurdun savunulması yatmaktadır (Ziylan vd, 1998). 

Bu nedenle askeri gereksinimlerin sayısal boyutları çok değişkendir. Hafif silah ve 

mühimmat ihtiyaçları için çok büyük üretim kapasiteleri oluşturulurken, ileri teknolojili 

radar, füze ve uçak sistemleri gibi ürünler için sınırlı bir üretim hattı oluşturulması 

gerekebilir (Karakuş,2006:38). 

Ekonominin diğer sektörlerinin aksine, savunma ürünleri siparişi alındıktan 
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sonra üretilmeye başlanır. Geliştirilme süreçleri uzun ve maliyetleri oldukça yüksek 

olan savunma sistem ve ürünlerinin stok için üretimi yapılmamaktadır (Canbaş,2004:7-

8). Tank, uçak, gemi ve benzeri ana savunma sistemleri; çok sayıda alt sistem, ekipman 

ve devrenin bir araya geldiği, çeşitli üretim süreçlerin birlikte yürütüldüğü karmaşık 

sistemlerdir. Bu nedenle, sistem üreticisi savunma firmaları sipariş üzerine üretim 

yapmak durumundadır. Bu sistemlerin üretim planlaması; tasarım ve entegrasyon 

çalışmaları, malzeme tedariki, taşeronların yönetimi, müşteri yönetimi gibi birçok 

disiplini bünyesinde barındırır (Beyoğlu,2006:12). Bu doğrultuda, Silah sistemi üretimi, 

sipariş üzerine yüksek fiyatlarla çalışan bir sanatkârın dükkânındaki üretime 

benzetilebilir (Keser, 2005:v). 

Çeşitli politik etkenler ve uluslararası silah ticaretini kısıtlayan antlaşmalar 

sebebiyle öncelik iç pazardadır. Diğer bir ifadeyle; savunma sanayi kuruluşları, ürününü 

devlete satmak zorundadır. Başka ülkelerin silahlı kuvvetlerinin hedef pazar olarak 

seçilmesi, bu gerçeği değiştirmez, kendi silahlı kuvvetlerine ürününü satamayan 

kuruluşların başka ülkelere satış yapması hemen hemen imkânsızdır (Dabağer,2005:30). 

Ayrıca, kritik savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve idamesi için teknolojik 

yeteneğin korunması, dolayısıyla üretim sürecinin kesilmemesi gerekir 

(Akıncı,2007:44). Bu sebeple, her ülke kendi savunma sanayine özel bir önem 

vermekte, desteklemekte ve koruma altına alarak üretimin devamlılığını sağlayacak 

politikalar uygulamaktadırlar. AB'yi kuran Roma Antlaşmasının 223. maddesine göre 

askeri sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde her ülke bağımsızdır 

(DPT:2536–ÖİK: 552,2000:107). 

1.3.3.3.4.  Fiyatlandırma 

Askeri malzemelerin özellikleri sebebiyle ürün fiyatı, genellikle sivil piyasadan 

farklılık göstererek rekabet (Karakuş,2006:37) ya da arz-talep dengesi sonucu 

oluşmamaktadır. Bunun yerine fiyatlar, toplam maliyet üzerine kar payı konulması 

yöntemi ile oluşmaktadır ( Keser, 2005: iii-iv).  

 Talebin sürekliliğindeki belirsizlik ve yüksek idame maliyetleri gerektiren atıl 
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durumdaki istihdam ve kapasite, üretici firmaları maliyet artı kar payı yöntemine sevk 

etmektedir. İleri teknolojinin gerektirdiği büyük yatırım ve nitelikli işgücü, sipariş 

üzerine uzun zaman dilimlerine yayılmış az sayıda ve kontrol altında üretim, Ar-Ge 

harcamaları savunma ürünlerinin maliyetlerini oluşturan temel etmenlerdir. Bu etmenler 

sonucu oluşan maliyetler ürün fiyatına yansıtılır. Ancak, aynı nedenler savunma 

ürünlerinin bakım-onarım maliyetlerinin düşük olması yönünde de etki yaratır 

(Beyoğlu,2006:10-11). 

Alıcı bakımından ise; savunma ürünlerinin fiyatı, maliyet etkinlik modeli 

içerisindeki kıstaslardan yalnızca birini teşkil ederken, fiyattan daha çok silah ve 

teçhizatın performansı, etkililiği, idamesi, görev gereklerine yeterince uygun olup 

olmadığı daha önemlidir.  Bu bağlamda, alıcı için fiyat ikinci plandadır. 

1.3.3.3.5.  Dış Politika ve İhracat 

Savunma sanayi piyasasının önemli bir boyutu da dış politika ile yakından 

ilişkili olması hususudur. Savunma sanayi yapısının ekonomik açıdan devamlılığını 

sağlamak için ihracata yönelik üretim önemli bir faktördür. Bir savunma ürününün ihraç 

edilebilmesi için iki ülke arasında çok sağlam temellere dayanan bir dostluğun veya 

menfaat birliğinin olması gereklidir (Karakuş,2006:41).  

Bu nedenle, savunma sanayi ürün ihracatının, klasik bir pazarlamanın çok 

ötesinde bir diplomasidir. Devletler, savunma sanayi ürünlerinin ihracını gerekirse üst 

düzeyde yapılan girişimlerle desteklemektedirler (Kiziroğlu,2007:7). Ancak 

unutulmaması gereken savunma sistemlerinin ihracı için en geçerli şart, sistemin 

üretildiği ülkenin ordusunda kullanılıyor olmasıdır (Dabağer,2005:32). 

1.3.3.3.6.  Çok Uluslu Programlar 

Savunma sanayi, gün geçtikçe artan ekonomik baskılar ve artan maliyetler gibi 

nedenler ile uluslararası boyut kazanmaktadır. Çok uluslu savunma anlaşmaları veya 

ülkeler arası ikili anlaşmalar sonucunda oluşan etkileşimler bu alanda ortak Ar-Ge ve 
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üretim yapma anlayışını yaygınlaşmaktadır (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:100). Bu tip 

gelişmeler, savunma sanayi ürünlerinin şartnamelerini, askeri programların geliştirilme 

ve yürütülme biçimlerini şekillendirmektedir (Karakuş,2006:42). 

Bu nedenle, kısmen NATO içinde, özellikle NATO’nun Avrupalı üyeleri 

arasında son yıllarda giderek artan bir biçimde ortak askeri programlar yürütülmektedir. 

Böylece Avrupa ülkeleri, ABD’nin büyük pazarı ile karşılaştırılabilir bir pazar 

oluşturmaya, teknolojik ve mali olanaklarını birleştirerek, bu sektörde ABD ile rekabete 

girmeye çalışmaktadırlar (Akıncı,2007:44). 

1.3.3.3.7.   Tanıtım ve Reklam 

Birçok sektörde pazarın oluşumunda en temel unsur reklam ve tanıtım 

kampanyaları iken, savunma sanayinin askerî özelliklerinden biri olan gizlilik gereği, 

savunma sanayi ürünlerinde kritiklik derecesine bağlı olarak diğer sektörlerdeki 

ürünlerin aksine, tanıtım kampanyaları, reklamlar yapılamamaktadır. 

Bunun yerine teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve değişen 

ihtiyaçların karşılanmasında ülkeler bazında yapılan savunma sanayi fuarları önemli bir 

rol üstlenirken, ülkelerin yapmış oldukları askeri tatbikatlar ve manevralar, önemli 

resmi günlerde yapılan askeri geçit törenleri de tanıtım ve reklam için rol 

oynayabilmektedir. 

 Bu konuda ki en uygun tanıtımı ise; günümüzde hızla gelişen iletişim araçları 

vasıtasıyla, tüm dünyaca canlı olarak dahi izlenebilen muharebe sahasında, yani gerçek 

kullanım yerinde olmaktadır. Nitekim her iki Körfez Harbinde de ABD; gerek ürettiği 

silahlarını gerekse silahlı kuvvetlerini gerçek ortamda tanıtma imkânı bulmuş ve 

silahlarına olan talep artmıştır. Bunun yanında Amerikan sinema filmlerinin pek 

çoğunda, kendi ürettiği silahların, örtülü bir şekilde reklamının yapıldığını söylemek 

yanlış olmayacaktır (Dabağer,2005:33). 
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1.3.3.4. Savunma Sanayi Firmalarının Özellikleri 

Savunma sanayi, ülkenin genel sanayi içerisinde yer almakla birlikte, bu 

sektörde faaliyet gösteren firmalar gerek var oluş biçimleri gerekse de işleyiş biçimleri 

açısından sivil şirketlere göre bazı farklı özelliklere sahiptirler. Savunma sanayi 

şirketlerinin özellikleri aşağıdaki alt başlıklarda incelenmiştir. 

1.3.3.4.1.   Firmaların Varlık Nedenleri  

Sivil piyasaya yönelik üretim yapan bir firmanın amacı, maliyetleri minimize 

ederek eline geçecek karı maksimize etmektir. Ancak, savunma sanayi firmalarının 

temel amacı karın maksimizasyonu değildir. Bu firmalar, klasik kar-zarar ilişkisinden 

farklı bir işleyiş tarzına sahiptirler (Karakuş,2006:49). 

Savunma sanayinde, müteşebbis için kar maksimizasyonundan ziyade, silahlı 

kuvvetlerin ihtiyacı olan silahların üretiminde önceden belirlenmiş görevlerin yerine 

getirilmesini sağlayacak ürünlerin üretilmesi daha önemlidir. Ürünlerin istenilen 

özelliklerde olup olmadığı önem kazanırken, maliyete bakılmaz. Savunma sanayinde 

sağlanacak teknolojik üstünlük, karşı taraf üzerinde caydırıcı rol oynar ve ülkenin 

güvenliğini emniyete alır (Yücel,1997:103). 

Askeri ihtiyaçlarda, maliyetlerin asgari düzeyde olması alıcılar bakımından en 

ikinci planda iken, performans ve kalite maliyetten önce gelmektedir. Bu bağlamda 

savunma alanında faaliyet gösteren firmaların amacı karın maksimizasyonu değildir. 

Savunma sektöründe faaliyet gösteren firmaların amacını Şimşek iki nedene 

bağlamaktadır. Bunlar; “hayatiyetlerini sürdürmek ve büyüyerek ekonomik imkânlarını 

artırmaktır” (Şimşek,1998:36). Bu nedenle, savunma sektöründe faaliyet gösteren 

firmalara devlet,  Ar-Ge çalışmaları için laboratuvar tahsisi, yeni arazi ve bina tahsisi 

gibi çeşitli mali ve idari konularda imkânlar sağlamaktadır (Karakuş,2006:50). 

Dolayısıyla savunma sanayi firmaları, devlet sübvansiyonunu maksimize eden firmalar 

olarak kabul edilmektedir (Şimşek,1998:36). 
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1.3.3.4.2.  Yönetim Yapıları 

Ticari alanda faaliyet gösteren firmalar normal olarak, yürürlükte olan kanunlar 

çerçevesinde kendi yönetici kadroları tarafından yönetilir, denetlenir ve yönlendirilir. 

Bu firmaların; yönetim kadrolarını seçme, üretim için sermaye sağlama, üretilecek 

ürünün seçimi ve miktarının belirlenmesi, ürünün dağıtımı ve fiyatlandırılması gibi 

konularda kendilerinin karar almaları, onların özerk yapıda olduğunu gösteren başlıca 

göstergelerdir (Karakuş,2006:50). 

Savunma sanayi firmaları ise, sistem tasarım, geliştirme ve üretimlerinin her 

aşamasında devlet adına alıcı olarak Savunma Bakanlıklarının sürekli olarak gözetimi 

ve denetimi altındadır. Alınacak kararlar ile uygulanacak politikalar ve geliştirme, 

üretimin, satın alma vb. konularda yapılan yasal düzenlemelerle yönetim kadrosunun 

yapacakları sınırlanmaktadır. Savunma sanayi firmaları, üretilecek silah ve silahın 

miktarı, fiyatı ve müşterisi hakkında kendi başına karar veremez (Şimşek,1989:37). 

Savunma sistemlerinin dış pazarlarda alım-satımı genelde devletten devlete satış 

anlaşmalarını gerektirmektedir (Canbaş,2004:12). 

 Savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalar, her şeyden önce uzmanlaşmayı 

sağlamak, motivasyonu ve dinamizmi artırmak için belirli yönetim bağımsızlığına sahip 

birimlerden oluşur. İngiltere’de GEC-Marconi grubu altında birçok şirketin 

oluşturulması, ABD’de General Dynamics, Litton, United Tecnologies gibi şirketlerin 

bir genel merkez çatısı altında toplanarak çeşitli birimlerin kurulması bu yapılara örnek 

olarak verilebilir. Böylelikle şirketler bir yandan finansman, uluslar arası pazarlama, Ar-

Ge fonları gibi alanlarda büyüklüklerin avantajlarından, öte yandan küçük birimlerin 

dinamizminden yararlanmaktadır (Ziylan vd,1998:17). 

Bununla beraber proje bazlı yönetim biçimleri de, 1940’larda ki atom bombası 

projesi ile yapısallaşmaya başlayarak, nükleer denizaltı yapımında özel tekniklerin de 

geliştirilmesi ile savunma sanayi şirketlerinin vazgeçilmez bir özelliği haline gelmiştir. 

Savunma sanayi şirketlerinde projeler, proje süresince çalışmak üzere oluşturulan proje 

yönetim ekipleri tarafından yürütülmektedir (Kiziroğlu,2007:10-11). 
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1.3.3.4.3.   Firma Büyüklükleri 

 Dünyadaki savunma sanayi kuruluşlarına bakıldığında dikkati çeken ilk olgu 

şirketlerin büyüklüğüdür. Büyük boyutlu projeleri gerçekleştirmek için büyük 

yatırımlara, pahalı uzman kadrolar yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmakta ve teknoloji 

yarışı içinde büyük Ar-Ge masrafları yapılmaktadır (Kiziroğlu,2007:10).  

Uçak, füze, tank, gemi, haberleşme ve elektronik harp sistemleri gibi bu 

sektörün temel ürünlerine bakıldığında, Ar-Ge aşamasında milyarlarca dolar harcandığı 

ve çalışmaların ve geliştirme sürelerinin on yıla varan bir zaman dilimine yayıldığı 

görülmektedir (Ziylan vd.,1998:16). Bu durum satış gelirlerinin uzun bir vadeye 

yayılmasına ve sermaye devir hızının düşük kalmasına sebebiyet vermektedir. 

Dolayısıyla, savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sermaye olarak güçlü, 

büyük ve güvenilir olmasını zorunlu kılmaktadır (Başaran,2009:36). 

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte daralan savunma pazarında 

ülkelerin, yüksek maliyetleri karşılayabilecek, yüksek rekabet gücüne sahip güçlü 

kuruluşlara ihtiyacı vardır. Dünya savunma piyasasına büyük oranda hâkim olan ve 

dünya silah ticaretinin neredeyse %50’sini gerçekleştiren ABD’deki şirketler güçlü 

savunma sanayi yapısının en güzel örnekleridir (Karakuş,2006:51). 

ABD yönetimi, soğuk savaş sonrasında daralan savunma pazarının olumsuz 

etkilerinden kurtulmak için, savunma sektörünün değişik alanlarında lider konumda 

olan pek çok firma yeniden yapılandırarak Boeing, Locheed Martin, Northrop 

Grumman ve Raytheon adları altında birleştirerek dört dev grup oluşturmuştur. Bu 

birleşmeler sonucu zaten üstün rekabet gücüne sahip olan ABD şirketleri, dünya 

çapında rekabet üstünlüğünü ele geçirmişlerdir (TÜBİTAK SHU Panel Raporu Ek-

3,2003:4). 

ABD’yi müteakiben, Avrupa’daki bazı ülkelerde de şirketlerin birleştirilmesi 

kararları alınmış fakat yavaş bir seyir izlemiştir. Avrupa’daki şirket birleşmeleri, 

başlangıçta ABD’de olduğu gibi ulusal bazda, büyük şirketlerin küçük şirketleri satın 

almaları şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak, ABD’deki şirketlerin büyüklüğü ile 
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karşılaştırıldığında, Avrupa’daki şirketlerin ABD şirketleri ile rekabeti mümkün 

gözükmediğinden ilerleyen dönemlerde hem ulusal hem de uluslararası boyutta 

Avrupa’da da şirket birleşmeleri gerçekleşmiştir (Karakuş,2006:53). 

Örneğin, İngiliz British Aerospace, GE Marconi Electronics, Feranty, Plessey 

birleşerek British Aerospace and Electronics (BAE) Systems adını alarak dev bir şirket 

şekline dönüşmüştür. Aynı şekilde, Fransız Thompson-CSF firması da Avrupa’daki 

birçok firmayı bünyesine katarak THALES adını almıştır. Almanya’da ise birleşik olan 

Daimler-Benz Aerospace ilk önce Chrysler firması ile birleşip Daimler Chrysler 

Aerospace adını almış ve daha sonra Daimler Chrysler Aerospace, Fransız Aerospatiale 

Matra ve İspanyol CASA firmaları birleşerek European Aeronautic Defence and Space 

Co. (EADS) adlı uluslararası dev şirketi meydana getirmişlerdir (TÜBİTAK SHU Panel 

Raporu Ek-3,2003:5). 

Bu şekilde, Avrupa’da da ABD’deki şirketlerle rekabet edebilecek güçlü 

savunma sanayi şirketleri ortaya çıkmıştır. Dünyada ilk 10 içinde yer alan savunma 

sanayi şirketlerine ilişkin 2009 yılına ait bilgiler Tablo 1.3’de verilmektedir.  

Tablo 1.3:  Dünya İlk 10 Savunma Sanayi Firması 

SIRA NO ŞİRKET ADI ÜLKE 
TOPLAM 

SATIŞ 
(Milyon Dolar) 

KAR 
(Milyon Dolar) 

1 Lockheed Martin ABD 33.430 3.024 

2 BAE System İngiltere 33.250 -70 

3 Boeing ABD 32.300 1.312 

4 Northrop Grumman ABD 27.000 1.686 

5 General Dynamics ABD 25.590 2.394 

6 Raytheon ABD 23.080 1.976 

7 EADS Trans-
European 15.930 -1.060 

8 Finmeccanica İtalya 13.280 997 

9 L-3 Communications ABD 13.010 901 

10 United Technologies ABD 11.110 4.179 

Kaynak:SIPRI Year Book Summary, 2011:10 
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1.3.3.5. Savunma Sanayi Firmalarının Sınıflandırılması 

Silah sistem ve askeri donanımların üretiminin, çok geniş üretim alanlara 

yayılmış olması savunma sanayi firmalarının çeşitli kategorilere ayrılmasına neden 

olmaktadır. Bütün bu üretim alanlarıında faaliyet gösteren firmalar, üretim sürecindeki 

rollerine göre ana yüklenici firmalar, yan firmalar ve parça yapımcı firmalar olmak 

üzere üç gruba ayrılmaktadır. 

1.3.3.5.1. Ana Yüklenici Firmalar 

 Bu firmalar; uçak ve helikopter, füze, savaş gemisi, tank vb. ana silah 

sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimini yapan firmalardır (Şimşek,1989:34). Uçak ve 

füze üretiminde havacılık ve uzay sanayi firmaları, gemi yapımında tersaneler, tank ve 

zırhlı araç üretiminde otomotiv firmaları ana yüklenici firmalar konumundadır. 

Elektronik ve bilişim teknolojilerindeki yoğun gelişmelere paralel olarak, bu alanda 

faaliyet gösteren firmalar da savunma sanayinin ana yüklenici firmaları arasında 

sayılabilir (Karakuş,2006:48). 

 Ana yüklenici firmalar, silah sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimini 

üstlendikten sonra, söz konusu sistemlerin motor, hidrolik, lançer, elektronik ve yazılım 

gibi alt sistem ve parçalarının üretimlerini sözleşmelerle alt (yan) firmalara 

devredebilirler. Bu şekilde oluşan firmalar ağının yönetimi ve sistemlerin bir araya 

getirilerek ana ürünün meydana çıkartılmasını ana yüklenici firmalar üstlenirler. 

1.3.3.5.2.   Alt (Yan) Firmalar 

  Ana yüklenici savunma sanayi kuruluşları, her düzeyde işi kendileri 

yapmamakta, pek çok konuda uzmanlaşmış yan sanayiden yararlanmaktadır (Ziylan 

vd.,1998:16). Bu yan sanayi firmaları, yan sözleşme esasına göre bağımsız olarak 

çalışabildikleri gibi, dikey bir bütünleşme ile ana yüklenici firmaların bir birimi şeklinde 

de faaliyet gösterebilmektedir (Şimşek,1989:34). 
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  Savunma sanayi alanında çok sayıda küçük ölçekli şirketin bulunduğu ve 

belirli alanlarda (kablo, konektör, mikrotelefon, hassas mekanik parçalar, yazılım 

uzmanlığı, mikroelektronik prosesler, kimyasal malzeme, optik malzeme gibi) 

uzmanlaştığı görülmektedir. Bu küçük ölçekli uzman şirketler (Ziylan vd.,1998:16); 

 Savunma sanayi sözleşmelerinde sorumluluk alan ana yüklenici şirketlere 

bağımlıdırlar, 

 Kalite güvence sistemleri yeterli düzeydedir, son müşteri olan silahlı 

kuvvetlerin ve ana yüklenici şirketin kalite isteklerine cevap verecek biçimde 

örgütlenmişlerdir, 

 Çoğu zaman, uzmanlık alanları içinde geniş bir spektrumda üretim yaparak 

askeri ve sivil piyasaya yönelik hizmet vermekte ve böylece savunma 

alanındaki siparişlerin dalgalanmasından kendilerini korumaktadırlar. 

 1.3.3.5.3.  Parça ve Malzeme Yapımcı Firmalar 

Bu firmalar, silah sistemleri için gerekli olan ölçü aleti, yüksek kaliteli çelik, 

alüminyum, titanyum, elektrikli kablolar ve kimyasal maddeler gibi ürünlerin üretimini 

yaparlar. Söz konusu parça ve malzemelerin bazıları hem silah sistemleri hem de sivil 

ürünlerde kullanılırken, bazıları sadece silah sistemi üretiminde kullanılan ürünlerdir 

(Şimşek,1989:34).
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SAVUNMA SANAYİNİN EKONOMİK ETKİLERİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA 
BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN SAVUNMA POLİTİKALARI İLE SAVUNMA 

SANAYİ GELİŞİMİ 
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2.1.  SAVUNMA SANAYİNİN EKONOMİK ETKİLERİ 

Savunma harcamalarına ayrılan kaynaklar, özellikle gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomisi üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. BM Kalkınma Komitesi, kalkınma 

karşısındaki en önemli engelin ulusal savunmaya ayrılan savunma harcamaları 

olduğunu belirterek konunun önemini vurgulamıştır (Çıkınlar,2006:124). 

Savunma sanayinin sermaye ve teknoloji yoğun olması, ulusal güvenlik 

sorununun yanı sıra iktisadi gelişmeye de katkıda bulunacak bir alan olarak 

algılanmasına neden olmaktadır (Yayım,2006:52). Birçok ülkede gerek toplam kamu 

harcamalarının gerekse GSMH'nın önemli bir oranını oluşturan savunma harcamaları 

için ayrılan kaynaklar, büyüme için son derece önemli olabilecek alternatif kullanım 

alanlarından çekilip alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, savunma harcamalarının, 

ülkenin gelişmesini ve iktisadi büyümesini hızlandıracak faaliyetlerin ihmal edilmesi 

pahasına gerçekleştirildiği söylenebilir. Diğer taraftan savunma, ülkenin varlığı ve 

bağımsızlığının korunmasında vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hizmettir. Bu görüş 

Adam Smith’in "Savunma zenginlikten önemlidir" sözü ile desteklenmektedir 

(Giray,2004:189). 

2.1.1. Kaynak Kullanımı ve Üretime Etkisi 

Savunma, herhangi bir düzeyde ulusal kalkınmaya ayrılabilecek olan 

kaynakların tüketicisi durumunda görülebilir. Savunmanın tükettiği kaynaklar 

çoğunlukla parasal terimlerle ölçülebilen kaynaklardır (Şimsek,1989:187). Bunlara 

örnek olarak, ekonomik faaliyetlerde kullanılabilen her türlü endüstriyel fabrika ve 

donanımı da kapsayan gerçek sermaye ve sermaye donanımı, çeşitli mamul mallar, 

hammaddeler, hammadde stokları, toprak, her türlü enerji ve işgücünü kapsamaktadır 

(Türk,2007:45). 

Savunma sanayi yatırımları ile ülkede var olan atıl kapasiteler harekete 

geçirilerek, bir çeşit ordu endüstri bütünleşmesi sağlanacağı, bu bütünleşmenin de etkin 

talebi beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Savunma yatırımları ile bu sektöre 
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hitap edebilecek yapıdaki sanayi kuruluşları arasında bir iç talep oluşacak, bu durum da 

ülke sanayinin gelişmesine olumlu etkide bulunacaktır (Karakuş,2006:55). 

Gelişmekte olan ülkelerde savunma sanayinin gelişmesinin en olumlu etkisi, 

yeni yatırımların uyarılması ve kullanılmayan atıl kaynakların harekete geçirilmesidir 

(Kiziroğlu,2007:28). Savaş gücünü arttırıcı, akılcı bir planlama ile gerçekleştirilen 

askeri amaçlı yatırımlar, kaynakların en optimum şekilde kullanımına hizmet etmesinin 

yanı sıra, yeni teknolojileri ekonomiye kazandırarak ekonomik anlamda da gelişme 

sağlayabileceklerdir (Özbilgin, 2004: 61).  

Ancak; sözü edilen olumlu sonucun elde edilebilmesi, yatırımların ekonominin 

alternatif yatırım araçları içindeki öncelik sırasına uygunluğu ölçüsünde olacaktır. Aksi 

taktirde, bir taraftan söz konusu yatırımların diğer sanayi dalları ile bütünleşme 

imkanları azaltılmış olacak, diğer taraftan da kaynakların ekonomik hedeflere uygun 

olarak optimum kullanımı gerçekleştirilememiş olacaktır. Bu olumsuzluklar, ekonomik 

kalkınmayı yavaşlatırken diğer taraftan savunma sanayinin gelişimi de engellemiş 

olacaktır (Doruk,2008:112). 

Savunma sanayi ile ilgili yapılan araştırmaların bir çoğunun sonucuna göre, 

eğer ülkede imalat sanayinde kapasite kullanımı düşükse, milli savunma sanayinin 

kurulması ekonomi üzerinde olumlu sonuç yaratacaktır (Ziylan vd,1998:32). 

2.1.2.  Ödemeler Dengesine Etkisi 

Savunma projelerinde yerli katkının artırılması, sanayileşme çabasına büyük 

katkı sağlamaktadır. Zira ülke içindeki insan gücünün beceri düzeyinin yükselmesi, yeni 

sanayi kollarının özendirilmesi ve yeni teknolojilerin kazandırılması söz konusudur. Bu 

kapsamda ödemeler dengesi üzerindeki etkileri önem kazanmaktadır (DPT:2536–ÖİK: 

552,2000:94). 

Savunma sanayi, ödemeler dengesi üzerinde kısa ve uzun vadede farklı etkilere 

sahiptir (Şimşek,1989:195).  Savunma sanayine yapılacak yatırımlar, kısa dönemde 

üretim ve Ar-Ge tesislerinin kurulması ve verimli olarak işletilebilmesine kadar geçecek 
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süre içerisinde ödemeler dengesi üzerinde büyük bir baskı yaratır (Türk,2007:43). 

Üretim ve Ar-Ge tesislerinin kurulması, çok büyük boyutlara ulaşan dış kaynakları 

gerektirmektedir (Kiziroğlu,2007:27). Dolayısıyla ulusal savunma sanayi altyapıları 

yetersiz ya da kuruluş aşamasında olan ülkelerin bir kısmında; ilk üretim masraflarının 

çok yüksek olması, kritik ve pahalı olan parça ya da hammadde de dışa bağımlılık, 

yabancı uzmanlar için yüksek miktarda döviz ödemeleri ve üretkenliğin düşük seviyede 

olması gibi nedenlerden dolayı savunma sanayi kısa dönemde ödemeler dengesi 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Özbilgin,2004:55). 

Bununla beraber, savunma harcamaları içinde önemli bir kalem olan silah ve 

teçhizatların yurtdışından ithal edilmesi, gelişmekte olan ülkelerin kısıtlı olan döviz 

kaynakları ve dış ödemeler dengesi üzerinde ciddi açıklar oluşturabilir 

(Giray,2004:189). Nitekim Geleneksel Eşanlı Denklemler sistemini kullanarak 50 

gelişmekte olan ülke için 1965–1973 verilerini inceleyen Değer ile Arjantin, Paraguay 

ve Peru için 1969–1987 verilerini inceleyen Sheetz, savunma harcamalarının, tasarrufu 

ve dış ticaret dengesini negatif etkilediği sonucunu elde etmişledir (Alp,2006:51). 

Uzun dönemde ise savunma sanayinin ödemeler dengesi üzerindeki etkisi 

genellikle olumludur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalar, 

başlangıçta dövize çok fazla ihtiyaç gösteren yatırımların izleyen yıllarda, ilk yılların 

aksine ülkenin döviz açığını kapatmada yararlı olduklarını göstermiştir 

(Şimşek,1989:195). Ana silah sistemlerinin ulusal firmalarca üretilmesi, uzun dönemde 

ihracat potansiyelini artıracak ve ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkiler 

oluşturacaktır (Karakuş,2006:61). Nitekim savunma sanayinde önde gelen gelişmiş 

ülkelerin pek çoğu savunma harcamalarının bütçeye olan yükünü azaltmak ve dış ticaret 

açıklarını kapatmak için savunma ürünlerinin ihracatını bir araç olarak 

kullanmaktadırlar (Dabağer,2005:55). Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında, ABD, 

İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin silah ihracatı, toplam ihracat içinde önemli 

bir yer tutmaktadır.  
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2.1.3. Geriye Bağlantı Etkisi 

Ekonomide sektörler arası bağlılıkları niceliksel olarak ölçmek için girdi-çıktı 

analizi kullanılmaktadır. Bu analize göre her bir sektör, üretimde bulunmak üzere diğer 

sektörlerden girdi alır ve kendi üretimini öteki sektörlere girdi olarak sunar. Bir 

sektörde, üretimin bir birim artırılabilmesi için, diğer sektörlerin çıktılarından 

kullanılması gereken miktarlara “geriye bağlantı katsayısı” adı verilir (Uzun,2007:90). 

Bir sektörün nihai ürünlerine olan talepteki bir birimlik (parasal anlamda) 

artışın, diğer sanayi kollarının ürünlerine ne kadar etki yapacağını gösteren geriye 

bağlantı katsayısı, sektörler arasında farklılık göstermektedir (Ziylan vd.,1998:33). 

Ekonomik kaynakların daha rasyonel kullanılabilmesi için, yatırım yapılacak sektörleri 

seçerken, geriye bağlantı katsayıları ülke ortalamasından düşük olan sektörlerin ikinci 

planda bırakılması mantıklı bir yaklaşım olacaktır (Karakuş,2006,56). 

Ron Ayres’e göre, savunma sanayindeki temel sektörlerin diğer sektörler ile 

sıkı ilişki sonucu yaratacakları güçlü geriye bağ etkileri, genel sanayi ürünlerinin 

çeşitlenmesini sağlayarak sanayinin ve ekonominin büyümesine katkıda bulunur ve 

ekonomik kalkınmayı hızlandırır (Uslu,2007:10). Bu bağlamda, savunma sanayi ile 

yakından ilgili olan demir-çelik, makine, metal eşya, elektronik ve bilişim gibi 

sektörlerin geriye bağlantı katsayısı yüksek olduğundan savunma sanayine yapılacak 

stratejik yatırımlar, ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır (Ziylan vd., 

1998:34). 

2.1.4. İstihdama Etkisi 

Savunma sanayinin istihdama etkileri konusunda literatürde oldukça az sayıda 

çalışma vardır. Az olan bu çalışmaların bazıları, bu sanayi alanında ileri teknoloji 

kullanması nedeniyle, yeni iş imkânları yaratarak istihdama pozitif etkide bulunacağını 

savunurken, bazıları da bu alanda yapılan yatırımların, sivil yatırım fonlarını azaltarak 

istihdam olanaklarını negatif yönde etkileyeceğini savunmaktadır. 
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Savunma sanayi ileri teknolojiyi kullanarak üretim yapar. Bu alanda faaliyet 

gösteren şirketlerin sermaye yoğun üretim yapmaları ve istihdam ettikleri işgücünün de 

nitelikli işgücü olması gerekmektedir. Ancak bunun yanında kısmen emek yoğun 

teknoloji ile üretilen ürünler de söz konusudur. Bu nedenle savunma sanayinin 

oluşturacağı istihdam imkânları aynı zamanda üretimi yapılacak silah ve askeri 

teçhizatın türüne de bağlı bulunmaktadır (Şimsek,1989:197–198). 

Savunma sistemlerinin milli Ar-Ge’ye dayalı olarak geliştirilmesi ve üretilmesi 

durumunda istihdama daha fazla katkı sağlayacağı ürünün ihracatı halinde bu katkının 

daha da artacağı açıktır (DPT:2536–ÖİK:552,2000:110). ABD’nin silah ihracatındaki 

artışı, bu ülkede 840 bin kişilik ilave istihdam yaratmıştır, Fransa’nın 206 bin kişilik 

işgücünden 96 bininin diğer ülkelere silah üretmek için çalıştığı belirtilmektedir. Türk 

savunma sanayi 42 bin çalışanı ile dünya ölçeğinde gelişmekte olan bir sanayidir 

(Uzun,2007:87). 

Savunma sanayi, doğrudan istihdam yanında, yan sanayinin de kurulmasına yol 

açarak istihdam hacmini artırıcı etki yapmaktadır. Savunma sanayinde yıllık ortalama 

çalışan sayısının tüm imalat sanayi içindeki payı halen yaklaşık olarak %7'dir. Bu da 

savunma sanayinin istihdam hacmini artırıcı yönde potansiyeli olduğunu göstermektedir 

(Akar,2003:56). 

Savunma harcamalarının efektif talebi arttırarak istihdam alanı oluşturduğunu 

ve kapitalist sistemi durgunluktan kurtardığını ileri süren Sweeyz ve Baran; 

kapitalizmin 2. Dünya Savaşı öncesi ile sonrasını karşılaştırdıkları çalışmalarında, ABD 

savunma harcamalarının önemli bir istihdam kaynağı yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. 

1939 yılında ABD’de işsizlik oranı % 17,2 iken, 1961 yılında savunma ile ilgili islerde 

çalışanların payı % 9,4 olarak gerçekleştiğinden işsizlik oranı % 6,7’ye düşmüştür 

(Alp,2006:45). 

İleri teknolojinin sanayide uygulanmasıyla birlikte bundan önceki tüm 

teknolojik gelişmelerde olduğu gibi bu teknolojinin uygulanması belirli bir miktar 

geleneksel işsizliğe yol açacaktır. Ancak, sanayide ileri teknolojinin uygulanması 

kaliteyi, standardı ve verimliliği artıracağından sonuçta mallara olan talebi artıracak, 
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yeni pazarlar açacak ve iş imkânları oluşturarak istihdamı artırıcı etki yapacaktır 

(Yücel,1997:91). 

2.1.5. Ar-Ge ve Teknolojik Gelişmeye Etkisi 

Ekonomik kalkınmanın en önemli göstergelerinden birisi, teknolojik gelişmeler 

ve bunların kaynağını oluşturan Ar-Ge kapasiteleridir (Türk,2007:46). Dünyadaki hızlı 

gelişmeler, ülkeleri Ar-Ge yapmaya, bilim ve teknolojide atılım yapmaya zorlamaktadır. 

Bilim ve teknoloji üretimi ve kullanımı toplumların ekonomik seviyesini, sosyal ve 

kültürel yapısını yükselterek bir refah toplumu olmasını sağlarken (Ata vd.,2010:283), 

teknolojik yenilikten doğan ekonomik gelişim, toplumsal yapıların kalıcı özelliği haline 

gelmektedir (Betz,2010:3). 

Hayatımızın her zerresine kadar giren ve önemini gittikçe artıran teknoloji; saf 

bilimsel bilgiden ve enformasyondan farklı olarak, bir şeyin nasıl üretildiği, nasıl 

tüketildiği veya kullanıldığına dair belli bir sistem veya disiplin çerçevesinde sunulan 

bilgi demektir (Türkcan,2009:21-22). Bu bilgiye sahip olan gelişmiş ülkeler, yeni 

ürünler ya da üretim yöntemlerinin sağladığı maliyet düşüşleri vasıtasıyla dünya 

piyasalarındaki gücünü ve ihracat imkânlarını artırmaktadır (Geçgin,2008:57).  

Buna karşılık teknolojik atılımını gerçekleştirememiş,  savunma harcamalarına 

büyük kaynaklar ayıran ülkelerde; hem bilimsel araştırma, yeni teknoloji üretme ve yeni 

ürün geliştirme süreçlerinin entegrasyonu hem de bu çalışmaları toplumsal refaha 

dönüştürebilecek mekanizmaların kurulması için, savunma sanayini temel platform 

olarak belirlemek doğru bir yaklaşım olacaktır (Tonguç Saka,2007:39). 

Savunma Sanayinden aktarılacak bilgi birikimi ile diğer sanayi kollarında yeni 

organizasyon şekilleri, üretim teknikleri ve üretim faktörlerinin daha etkin bir şekilde 

kullanımıyla yeni ürünler ve verimlilik artışı elde edilecektir. Ayrıca, silah üretiminin 

çok kollu bir sanayi yapısı gerektirmesi, ülkeye farklı mühendislik alan ve teknikleri 

kazandıracaktır. Ayrıca, doğrudan eğitim veya oluşturulacak yeni eğitim alanlarıyla da, 

ülkenin bilim adamı, mühendis ve diğer nitelikli insan işgücü kapasitesi artırılmış 

olacaktır (Şimşek,1989:201). 



44 

 

Birçok yenilik, Savunma Sanayinde ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkeler savunma 

sanayinde ürettikleri ve geliştirdikleri teknolojiyi, sanayideki diğer sektörlerde de 

kullanmaktadırlar (Özel,2007:64). 20’nci yüzyılın sonlarına ait yeni teknolojilerin en 

çarpıcı örnekleri çoğunlukla askeri damga taşımaktadır. Bunlar arasında jet itkili 

uçaklar, uzay gemisi, radar, sayısal olarak kontrol edilen makineler (Basalla,2008:226), 

ilk olarak ABD ordusunun toplarının atış cetvellerinin hesaplanması için tasarlanan 

dijital bilgisayarlar ve yine ilk olarak ABD ordusu için geliştirilen internet  

(Betz,2010:2) sayılabilir. Modern dünyada ise askeri zorunluluklar, sivil dünyada 

kendilerine yine er ya da geç bir yer edinen önemli teknolojik buluşların ayıklanmasını 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle modern endüstrinin askeri ve sivil yönleri birbirleriyle 

yakından ilişkilidir (Basalla,2008:214). 

  Günümüzde ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine 

dönüşmüştür. Doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi klasik anlamda 

rekabet gücünü belirleyen faktörler yerlerini Ar-Ge altyapısı, modern haberleşme ağı ve 

bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye 

sahip işgücü ile bilgi ve deneyim birikimi gibi ileri ve özellikli faktörlere bırakmıştır 

(Dinçtürk,2001:3-16). 

Sanayileşmiş ülkelerde, özellikle savunma sanayi alanındaki Ar-Ge faaliyetleri 

devlet tarafından desteklenmektedir. Bunun esas nedeni, yüksek maliyetlerdir. Gelişmiş 

ülkelerde savunma sanayine aktarılan Ar-Ge fonları, toplam Ar-Ge bütçesinin % 60’ını 

bulmaktadır. Esas itibariyle Ar-Ge faaliyetleri, savunma amaçlı gerçekleştirilmektedir, 

bu alanda elde edilen teknolojik sonuçlar, sivil ve ticari alanlarda da kullanılarak, 

ülkeler kalkınmakta ve hızla gelişmektedir (DPT:2536–ÖİK: 552,2000:44). 

Savunma sanayinin gelişmesiyle hızlanacağı düşünülen AR-GE faaliyetlerinin 

ekonomiye sağlayacağı yararları şöyle sıralayabiliriz (Şimşek, 1989:193-194):  

1. Kaynakların daha etkin kullanımı, 

2. Beyin göçünün önlenmesi ve araştırıcı insan gücünden yararlanılması, 

3. Üretim, kalite ve standardizasyon artışlarının sağlanması, 
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4. Yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni yatırımlarla beraber 

mevcut kapasitenin de daha etkin kullanılması, 

5. Dış piyasalardaki rekabet gücü ve ihracat imkânlarının artması. 

  Ancak tüm bu olumlu etkilere rağmen savunmaya yönelik yapılan Ar-Ge 

faaliyetleri sonucunda elde edilen teknolojilerin bir kısmı, ekonomik ve sosyal alanlarda 

kullanılamamakta ya da genellikle güvenlik ihtiyacı nedeniyle diğer sanayi kollarına 

aktarılma süresi gecikmektedir.  Bunun nedeni; silah ve askeri teçhizat üretiminde 

kullanılan teknolojilerden bazılarının, nitelik açısından ekonominin diğer kesimlerindeki 

teknolojilerden büyük çapta farklı olmaları sebebi ile savunma alanı dışındaki alanlarda 

uygulanabilme imkânlarının neredeyse yok olmasıdır (Doruk,2008:117). 

2.1.6. Sanayileşmeye Etkisi 

Sanayileşme, ileri teknoloji ile üretimde verim artışı sağlanması ve bunun 

sonucu elde edilen nitelikli ürünlerle üretimin, uzun dönemde daha büyük ölçekte ve 

azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesidir (Şahin,2006:331). Dünyada gelişmiş ülkeler 

incelendiğinde bu gelişmişliğin temelinde sanayileşmenin yattığı görülmektedir. Bu 

ülkelerin sanayileşme deneyimlerine bakıldığında savunma sanayinin ülkelerin 

sanayileşme sürecine önemli katkıları olduğu görülmektedir (Dabağer,2005:50). 

Dolayısıyla ileri teknolojin yoğun kullanıldığı savunma sanayinin, ülkenin genel 

sanayileşme seviyesinin artırılması yönünde olumlu katkıları söz konusudur.  

Savunma sanayinin çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermesinden dolayı, yeni 

sanayi dallarına ihtiyaç duyar ve hâlihazırda mevcut olmayan sanayi kollarının 

kurulmasına neden olur (Türk,2007:47). Modern silah sistemlerinin; karmaşık yapıda, 

çok sayıda alt sistemden ve binlerce parçadan meydana gelmesi, bunların üretimi için 

aynı zamanda çok sayıda imalat firmasının varlığını gerektirir. Böylece, uyarılan her 

yeni sanayi kolunun ülkenin genel sanayi yapısına katılmasıyla, genel sanayileşme 

düzeyi yükselecektir (Akar,2003:57). Bu nedenle savunma sanayileri gelişmekte olan 

ülkeler için sürükleyici bir yatırım alanı olarak görülmektedir (Şimşek,1998:190). 
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Savunma alanında, çok sayıda sanayi firması ile işbirliğine ihtiyaç duyulması 

ve onlardan girdi talebinde bulunulması nedeniyle diğer sanayi kuruluşlarında görülen 

atıl kapasite, sürüm tıkanıklığı ve finansman güçlüklerinin giderilmesine önemli ölçüde 

yardımcı olacaktır (Özbilgin,2004:61). Birinci Dünya Savaşı sonrası Hitler Almanya’sın 

da, savunma sanayi yatırımlarıyla işgücü ve diğer atıl kaynakların harekete geçirildiği 

ve diğer sanayi dallarının da aktif hale getirilerek geliştirildiği gözlenmiştir 

(Doruk,2008:118). 

Ayrıca savunma sanayinde, kalite ve standardizasyonun çok önemli olması ve 

yan sanayiye yeni teknolojileri aktarması, diğer sanayi ürünlerinde de kalitenin 

artmasına etkisi olacaktır (Geçgin, 2008,56). Standart ve kaliteli üretim için nitelikli 

işgücüne ihtiyaç vardır. Nitelikli işgücü savunma sanayinde yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Böylece savunmayı destekleyen diğer sanayi dallarının ihtiyaç 

duyacağı nitelikli işgücü yetişmesi sağlanacaktır. Üretim tesisleri ve performanslar 

gelişecektir (Türk,2007:47). 

Askeri amaçlarla tasarlanan birçok ürün ve teknoloji, diğer sanayi kollarının 

üretim süreçlerine de etki etmekte ve hatta bu amaçla tasarlanan ürünler sivil yaşamda 

da kullanılır hale gelmektedir. 

Savunma sanayinin ülkenin genel sanayileşme düzeyine yaptığı olumlu katkılar 

yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Söz konusu etkiler şöyle sıralanabilir. 

Gelişmiş ülkelerde iç ve dış pazar imkânı fazla iken gelişmekte olan ülkelerde 

pazar imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, sivil sektörde kullanım imkanı olmayan bazı 

ürünleri üreten sanayi kollarının gelişmesiyle çarpık bir sanayileşme yapısının 

oluşmasına ve kaynak israfına yol açabilmektedir (Şimşek,1989:190-191). 

Savunma sanayinin bazı alanlarında uzmanlaşan işgücünün, diğer sanayi 

alanlarında kullanılma imkânları sınırlı ya da hiç yoktur (Geçgin,2008:56). 

 Modern silahların ömür süreleri teknolojik devinime bağlı olarak giderek 

kısalmaktadır.  Gelişmekte olan ülkeler, karmaşık silah sistemlerinin üretimine ve geniş 

çaplı Ar-Ge faaliyetlerine başladıktan sonra, sanayileşmiş ülkelerin ürettiği silah 

sistemlerindeki gelişmelere ayak uydurabilmek için, sınırlı kaynaklarını giderek artan 
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oranda Ar-Ge’ye ayırmak zorunda kalacak, dolayısıyla diğer sanayi kollarının 

gelişimini sınırlayabilecektir (Akar,2003:59).  

Son olarak bazı savunma sanayi kollarının sivil üretime dönüşüm kabiliyetleri 

sınırlı veya tamamen imkânsızdır. Dönüşüm imkanının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı 

durumlarda savunma sanayi olarak inşa edilmiş binaların, kurumların ve tesis edilmiş 

üretim kapasitesinin kalkınma için gerektiği gibi kullanılamıyor olması kaynakların 

israfı gibi bir etki yaratır (Türk 2007:48). 

2.1.7. Enflasyon Etkisi 

Savunma harcamaları ve enflasyon arasındaki ilişkinin varlığı ve ne şekilde 

olduğu konusunda yaygın bir görüş bulunmamaktadır (Özbilgin,2004:65). Savunma 

harcamalarının yüksek ya da düşük seviyede enflasyona neden olduğunu savunan 

görüşlerin yanı sıra, savunma harcamaları ile enflasyon arasında herhangi bir ilişki 

olmadığını savunan görüşlerde mevcuttur. Bunun sebebi enflasyonu belirleyen etkenler 

üzerinde görüş birliğinin olmamasıdır (Dabağer,2005:58). 

Enflasyonla savunma harcamaları arasındaki ilişkiyi 1980-1995 yıllarına ait 

verileri kullanarak Türkiye açısından inceleyen Çelik, savunma harcamaları ile 

enflasyon arasında negatif bir ilişki olduğunu ancak bu ilişkinin anlamlı olmadığını ve 

Türkiye’de fiyatların artmasında savunma harcamalarının diğer faktörlerle birlikte etkili 

olduğunu ileri sürmüştür (Doruk,2008:113). 

Erdem ise, Türkiye’de askeri harcamalarla enflasyon arasında ters yönde bir 

ilişkinin olduğunu belirtmektedir. Ona göre, askeri harcamalardaki bir artış, diğer kamu 

harcamalarında bir azalmaya yol açmakta ve askeri harcamaların büyük bir kısmı da 

ithalat yoluyla yurtdışına aktığı için, iç talebi daraltıcı bir etki ortaya çıkarmaktadır. Bu 

yönde bir etki de, enflasyon düşüşüne yol açacaktır (Türk,2007:44). 

Benoit, yüksek savunma harcamalarının ekonomide düşük seviyede enflasyona 

neden olduğunu ve bunun da savunma harcamalarının uyardığı talep artışından 

kaynaklandığını ileri sürmüştür. Bu şekilde oluşmuş enflasyonun da, ülkenin mevcut 
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üretim kapasitesinin kullanılmasını teşvik ettiğini belirtmiştir (Alp,2006:48).  

Enflasyonla savunma harcamaları arasındaki ilişki incelenirken dikkat edilmesi 

gereken nokta; savunma ihtiyaçlarının ithalat yoluyla mı yoksa ülke içinde üretim 

yoluyla mı temin edildiğidir (Karakuş,2006:61). Savunma harcamaları ithalat şeklinde 

ele alındığında, ödemeler dengesinde oluşan açıklar ve bu açıkların finansmanı 

neticesinde enflasyonist bir baskının oluşması kaçınılmazdır (Güneş,2007:27-28). Buna 

karşılık savunma sanayinde ihracata ağırlık verilmesi de, ihracatı yapan şirket açısından 

kârlı olsa bile silah üretiminin yapılmasında hükümet teşvikleri ve sübvansiyonlar göz 

önüne alındığında, ekonomiye büyük bir katkı sağlamamaktadır (Yayım,2006:54). 

Savunma harcamaların enflasyona yol açan bir yönü de, silah üretim 

faaliyetlerinin vergilere ve bütçe açıklarına olan etkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Giderek artan silah sistemlerinin ve silahlanma programlarının maliyetleri, 

hükümetlerin vergileri arttırmalarına yol açmaktadır. Diğer taraftan bütçe açıklarında da 

askeri harcamaların önemli bir payı bulunmaktadır. Bütçe açıklarının, açık finansman 

yoluyla kapatılması ve silahlanma programları yüzünden artan vergiler, enflasyonist 

gidişi hızlandıracaktır (Şimşek,1989:199). 

Buna karşılık, savunma ihtiyaçlarının ülke içinde millî üretimle karşılanması 

halinde; üreticiler yaptıkları kâr, işçilik, malzeme, genel giderler, finansman giderleri ve 

enerji üzerinden devlete ödeyecekleri vergiler vasıtasıyla, yapılan askeri harcamaların  

% 20–25 gibi önemli bir bölümünü vergi olarak geri alacağı da gözden kaçırılmamalıdır  

(Dabağer,2005:59).  

Bununla beraber, eğer silah üretimiyle diğer malların üretimi arasında bir 

denge kurulur ve üretilen silahlar diğer ülkelere satılabilirse, enflasyonist baskı 

azalacaktır (Özbilgin,2004:66). Gelişmiş ülkeler, silah geliştirme esnasında ortaya çıkan 

maliyet artışlarını, ihracat esnasında alıcı durumunda olan ülkelere aktarabilmektedir 

(Güneş,2007:28). Fakat aksine dış satım imkânları yokken silah üretimine ayrılan 

kaynaklar giderek arttırılırsa, ekonomideki arz kısılacak ve fiyatlar yükselecektir. 

Ancak, buna kural dışı bir olayı eklemek gerekir. O da enflasyonun aşırı olmamak 

kaydıyla, savunma sanayi ile birlikte talebi uyararak, yeterince kullanılmamış 

kaynakları kullanıma itmeyi başarabilmesidir (Şimşek,1989:199-200). 
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2.2.  AVRUPA SAVUNMA POLİTİKASI VE SAVUNMA SANAYİ  

Pazar büyüklüğü, serbest dolaşım imkânı, yüksek nitelikli iş gücü, istikrarlı 

demokratik hükümetleri, birleşmiş ticari blokları ile genişlemiş Avrupa’nın 

(Yılmaz,2006:304), dünya üzerindeki değerini artırması ancak oluşturabileceği ölçüde 

güvenlik ve savunma politikalarına da bağlıdır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa güvenliğini NATO’ya emanet eden 

Avrupa ülkeleri, Doğu Blokunun yıkılmasıyla beraber sona eren soğuk savaş sonrası, 

Avrupa’nın güvenliğinin Avrupalılar tarafından sağlanması gerektiği düşüncesiyle 

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasını geliştirmiştir. 

2.2.1.   Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 

AB’nin “ekonomik dev, siyasal cüce” konumundan küresel siyasi aktör 

konumuna çıkması için 1990’ların sonu-2000’lerin başında Ortak Dış ve Güvenlik 

Politikası’nın (ODGP) bir parçası olarak AGSP oluşturulmuştur (Zhussipbek,2009a:71-

72). Ancak, Avrupa Birliği’nin AGSP’yi geliştirmesi yolunda ilk büyük temel adımın 

Maastricht Antlaşması ile başladığı söylenebilir (Mantar,2010:89). Soğuk Savaş’ın 

bitimiyle birlikte ABD’den bağımsız hareket etmeye başlayan Avrupa Birliği’nin 

küresel bir güç olmaya çalışması ve Avrupa’nın güvenliğinde aktif bir rol almak 

istemesi sonucunda 1991 yılında kabul edilen Maastricht Antlaşması ile getirilen üç 

sütunlu yapının ikinci sütunu olarak “Ortak Dış ve Güvenlik Politikası” (ODGP) 

oluşturulmuştur (Efe,2007:128).  

Maastricht Anlaşmasında ODGP’nin hedefleri şu şekilde belirtilmiştir 

(Tunçsiper,2006:90): 

1. Birliğin ortak değerlerini, temel çıkarlarını ve bağımsızlığını korumak 

2. Birliğin ve üye ülkelerin güvenliklerini her bakımdan güçlendirmek 

3. Barışı korumak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek 
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4. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına ve temel hak 

özgürlüklere saygıyı geliştirmek 

ODGP ile gelen en önemli yeniliklerden birisi, dış politika bütünleşmesi 

kapsamının ilk kez savunma konularını da içerecek biçimde genişlemesi ve AB’nin sivil 

güç kimliğinin ötesinde yeni bir güvenlik aktörü sürecinin başlatılmasıdır. Bu 

kapsamda, Ortak Savunma Politikasının uygulanma görevi Batı Avrupa Birliği 

(BAB)’ne verilmiştir.  BAB, AB’nin ayrılmaz bir parçası haline getirilerek, savunma 

yönü bulunan AB kararlarının ve ortak eylemlerinin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. 

Topluluk üyesi ülkelerin BAB’a üye olması yanında, NATO üyesi diğer Avrupa 

ülkelerinin de ortak üye olması kararlaştırılmıştır (Börekçi ve Yurdakul,2011:27). 

Maastricht Antlaşması’ndan yaklaşık altı ay sonra, 1992 yılında Bonn’da Batı 

Avrupa Birliği (BAB) Bakanlar Konseyi toplanarak Petersberg Deklarasyonu’nu 

yayınlamışlardır. Petersberg görevleri adıyla belirtilen güvenlik ve savunma alanındaki 

yükümlülükler, BAB’ın yeni güvenlik yapılanması içerisindeki rolüyle 

ilişkilendirilmiştir. Bu yükümlülükler; insani yardımlar, kurtarma, barışı koruma, kriz 

yönetiminde müdahale olarak belirlenmiştir (Çakmak,2003:226). 

Ancak BAB, “Petersberg görevleri” ile ilgili sorumlulukları yerine getirecek 

bir yapılanma içerisinde olmadığından dolayı, NATO’ya bağlı Birleşik Ortak Görev 

Kuvveti oluşturulmasına karar verilmiştir. 1996 yılındaki Berlin’deki NATO zirvesinde 

Birleşik Ortak Görev Kuvveti kurulmuş olmasının yanı sıra, NATO-BAB ilişkileri 

çerçevesinde “ayrılabilir ama ayrı olmayan” bir anlayışın gelişimi de hedeflenmiştir. 

Böylece BAB’ın NATO’ya bağlı olanakları kullanması sağlanarak, Avrupa Güvenlik ve 

Savunma Kimliği (AGSK)’nin NATO bünyesinde ilerlemesi öngörülmüştür. 

(Olkaç,2008:57-58)  

AGSK, ABD tarafından özellikle savunma harcamalarını azaltmak amacıyla 

finansman yükünün paylaşımı ve Doğu Avrupa’da istikrarın sağlanabilmesi açısından 

desteklenmiştir. Bu nedenle BAB, NATO’nun Avrupa ayağını oluşturan örgüt haline 

getirilmeye çalışılmıştır. AB’nin Avrupa savunması konusunda, BAB aracılığıyla daha 

fazla yetkilendirilmesi üzerine odaklanılmış, ancak bunun her zaman NATO bünyesinde 

olacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda AB Maastricht Antlaşması, BAB Petersberg 
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Deklarasyonu, NATO Brüksel Zirvesi ve 1996 Berlin Bakanlar Toplantısı, Amsterdam 

Antlaşması ve NATO Washington Zirvelerinde AGSK’ye ilişkin kararlar ve öneriler yer 

almıştır (Tunçsiper,2006:103-104). 

AB’nin Maastricht Antlaşması’yla getirdiği düzenlemelerinin etkin ve güçlü 

bir ODGP oluşturamadığı, 1990’lı yıllarda Balkanlar’da yaşanan Bosna-Hersek Krizi ve 

Kosova Krizi sürecinde görülmüştür (Efe,2007:131). AB’nin NATO’dan bağımsız 

hareket edememesi, güvenlik alanında daha etkili ve kalıcı çözümler üretilmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. ODGP’den daha etkin yapıda bir kurumsal yapılanma 

ve siyasal iradenin oluşması için, 4 Aralık 1998 tarihinde St. Malo’da İngiliz ve Fransız 

hükümetleri arasında düzenlenen zirve son derece önemlidir (Olkaç,2008:59).  

Zirve sırasında Blair, ODGP’nin mevcut durumunun kabul edilemez olduğunu, 

Yugoslavya ve Kosova krizleri göz önüne alındığında, ODGP’nin tam bir “zayıflık ve 

düzensizlik” izlenimi verdiğini ve AB’nin başarılı bir dış politika izleyebilmesi için 

harekât kapasitesine sahip bir askeri gücünün olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 

Blair BAB’ın AB’ye entegrasyonunu bu durumdan kurtulmanın yollarından biri olarak 

göstermiştir. Toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili “Avrupa Savunmasına İlişkin 

Ortak Deklarasyon” yayımlanmıştır. Söz konusu deklarasyonda aşağıdaki kararlar 

alınmıştır (Şalcı,2007:117-118): 

1. Amsterdam Antlaşması’nın ODGP’ye ilişkin bütün hükümlerinin süratle 

uygulamaya aktarma 

2. AB’nin uluslararası bunalımlara müdahale edebilmesi için, yeterli bir askeri 

güçle desteklenen, özerk eylemler yapabilecek kapasiteye sahip olması. Birliğin 

uluslararası alanda etkili olabilmesi için, NATO’daki yükümlülükler de göz önünde 

bulundurularak AB üyesi ülkelerin uyum içinde hareket etmesi, Washington 

Antlaşması’nın 5’nci maddesi ve Brüksel Antlaşması’nın 5’nci maddesi çerçevesinde 

oluşturulan kolektif savunma taahhütlerine sadık kalınması, 

3. NATO’nun bir bütün olarak yer almadığı harekâtlarda, AB’nin askeri 

harekât kararı alabilmesi için, durumu değerlendirebilecek ve gerekli planları 

hazırlayabilecek uygun bir yapıya ve askeri kapasiteye kavuşturulması. Bu yapıyı 
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oluştururken BAB’ın mevcut varlıkları göz önüne alınarak yinelemelerden 

(duplications) kaçınılması, 

4. AB’nin yeni risk ve tehditlere süratle karşılık verebilmesi amacıyla 

güçlendirilmiş silahlı kuvvetlere ihtiyacı olduğu, bunun da güçlü ve rekabetçi bir 

Avrupa sanayisiyle desteklenmesi gerektiği 

AB üyeleri St. Malo Zirvesinden çıkan kararlara dair desteklerini 3-4 Haziran 

1999 tarihinde yapılan Köln Zirvesinde tekrar belirterek, OGDP ile ilgili olarak krizlerin 

yönetimi ve çatışmaların önlenmesi amacıyla bir askeri gücün oluşturulması 

gerekliliğini belirtmişleridir (Çakmak,2003:235). 10-11 Aralık 1999 Helsinki 

Zirvesinde ise AGSP’nin amacı “kendi başına karar alabilme ve NATO katılımı 

olmadan uluslararası krizlere müdahale edebilme yeteneği oluşturma” şeklinde 

açıklanmıştır. Bununla beraber, en geç 2003 yılında faaliyete geçmek üzere 50-60 bin 

kişiden oluşan acil müdahale gücü oluşturulması, 2 ay içinde toplanabilmesi ve bir yıl 

görevde kalabilecek alt yapıya kavuşturulması kararlaştırılmıştır (Caşın vd.,2007:446). 

Bununla beraber BAB’ın 2000 yılı sonuna kadar AB bünyesine entegre edileceği 

belirtilerek AGSP, 1992 yılında BAB tarafından kabul edilen “Petersberg görevleri” ile 

sınırlı tutulmuştur (Olkaç,2008:61). 

19-20 Haziran 2000 Feira Zirvesinde güvenlik ve savunma konusu önemli bir 

gündem maddesi olmuştur. Petersberg türü görevlere ilişkin karar verme AB üyesi 

ülkelerde olacaktır (Caşın vd.,2007:447). BAB’ın Petersberg görevleri ile ilgili 

işlevlerinin AB bünyesine dâhil edilmesi, Türkiye gibi BAB’da ortak üyelik statüsüne 

sahip olan ülkeler açısından sorun teşkil etmiştir. Çünkü BAB tarafından sürdürülen 

Avrupa’nın savunma kimliği politikası AB bünyesine taşınmıştır (Olkaç,2008:61). 

Ancak alınan karar neticesi, AB üyesi olmayıp NATO’ya üye olan devletler AGSP 

kapsamında, NATO imkânları kullanılarak yapılan operasyonlarda karar alma 

mekanizmasında söz sahibi olabileceklerdir. NATO olanakları kullanılmadan yapılan 

operasyonlarda ise karar almada, NATO üyeleri söz sahibi olmayacak, kendilerine 

sadece bilgi verilecektir (Caşın vd.,2007:447). 

Bu bildiriden beş ay sonra bir araya gelen NATO ve AB Bakanları, 20-21 

Kasım 2000 tarihinde Brüksel’de toplanarak Yetenekler Taahhüdü Konferansı icra 
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etmişlerdir. Konferans sonucu yayınlanan bildiride, sayısal anlamda tam anlamıyla 

hedefe ulaşılabileceğinin görüldüğü belirtilmiştir. Helsinki’de oluşturulan kuvvete 

binaen 100.000’i aşkın personel, yaklaşık 400 savaş uçağı ve 100 gemi taahhüt edilerek 

Kuvvet Kataloğunda yerini almıştır (Türker,2005:71). Ancak buradaki en büyük sıkıntı 

AB gücüne asker verecek AB üyesi olmayan, fakat NATO üyesi olan Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu üç ülkenin askerlerini savaşa gönderirken komuta yetkisinin 

başkalarında olmasıdır. 

Nice Zirvesinde, bir kriz durumunda politik kontrol ve stratejik yönlendirme 

sağlayacak yeni kalıcı politik ve askerî yapılar, yani bir Politik ve Güvenlik Komitesi ve 

bir Askerî Komite oluşturmaya karar verilmiştir. Ayrıca Askerî Komite’nin askerî 

yönlendirmesi altında üye devletlerce gönderilen askerî uzmanlardan oluşan ve Askerî 

Komite’ye yardım edecek olan bir askerî kadro, Konsey Sekreterliği’nin bünyesine 

dâhil edilmiştir (Çıldır,2002:73). Bu şekilde AGSP, Petersberg görevlerini yerine 

getirebilecek tüm kurumsal yapılanmasını tamamlamıştır (Demirdöğen,2002:71). 15-16 

Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirilen Göteborg Zirvesinde ise kurulacak AB gücünün; 

çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi, erken uyarı, analiz ve harekete geçme 

kabiliyetinin geliştirilmesi için “Şiddetli Çatışmaları Önleme Programı” adında bir 

birim oluşturma kararı çıkmıştır (Çakmak,2003:238).  

14-15 Aralık 2001 tarihinde gerçekleştirilen Laeken AB Konseyi Zirvesinde 

de, AGSP’nin “operasyonel” olduğu resmi olarak belirtilirken; 11 Eylül 2001 

saldırılarının da etkisiyle; terörizmle mücadele için ortak bir dış politika oluşturulması 

ve kriz yönetimine ilişkin sivil ve askeri yeteneklerinin geliştirilmesi kararı alınmıştır. 

(Olkaç,2008:65)  

12-13 Aralık 2002 tarihlerinde icra edilen Kopenhag Avrupa Konseyi toplantısı 

AB’nin genişlemesiyle beraber AGSP’nin etkin bir biçimde işleyebilmesi için bir takım 

önlemlerin alınmasının gerekliliği vurgulamaktadır. Bu bağlamda, AB ile NATO 

arasında AB yönetimindeki harekâtlarda NATO imkân ve kabiliyetlerinin 

kullanılmasına ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır. Üç yıl süren zorlu müzakereler 

sonucunda NATO’nun bir bütün olarak katılmadığı harekâtlarda AB’nin NATO imkân 

ve kabiliyetlerinden faydalanmasının önü açılmıştır. Bu tarihî anlaşmanın imzalanması 
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sonrasında AB, Makedonya’daki NATO harekâtını mümkün olan en kısa sürede 

devralmak istediğini belirtmiş ve ayrıca Bosna Hersek’te NATO tarafından 

yürütülmekte olan SFOR harekâtını da devralmayı istediğini duyurmuştur 

(Türker,2005:81). 

2003 Haziran’ında yapılan Selanik Avrupa Konseyi toplantısında, 2010 Temel 

Hedefi çerçevesinde Avrupa Savunma Ajansı’nın (EDA) kurulması öngörülerek, 

Konsey’in Temmuz 2004 tarihli Ortak Eylemi ile de bu öngörü gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Konseyi’nin yetkisi altında bulunan EDA’nın, AGSP’nı desteklemesi ve AB 

üyelerinin kriz yönetimi alanında savunma yeteneklerini geliştirmesi, AB üyeleri 

arasında silahlanma alanında işbirliği sağlaması ve ilerletmesi, Avrupa savunma sanayi 

ve teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, rekabet gücü yüksek Avrupa askeri ürünler 

pazarının oluşturması, Avrupa savunma Ar-Ge ve teknolojisinin güçlendirmesi 

hedeflenmiştir (Zhussipbek,2009 b:151).  

Günümüzde ise AGSP, “sınırların korunmasına dayalı savunma” anlayışını 

terk ederek “sınırların ötesindeki menfaatlerin korunması, olumsuz gelişmelere imkân 

vermeden yerinde çözümleme” ilkesine dayalı “stratejik güvenlik” kavramına 

yönelmiştir (Yılmaz,2006:305).  AB’nin Avrupa kıtası dışında kendisine yakın petrol ve 

doğal gaz bakımından zengin olan Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde 

daha aktif rol alma istekliliği, stratejik güvenlik olgusunu açıkça ortaya koymaktadır 

(Özer,2006:294).  

2.2.2.  Avrupa Birliği Güvenlik Stratejisi (AGS) 

Avrupa Birliği, 13 Aralık 2003 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa 

Konseyi toplantısında, 21. yüzyılda dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında 

izleyeceği politikalara rehberlik edecek “Avrupa Güvenlik Stratejisi (AGS)” belgesini 

ortaya koymuştur (Durmuşlar,2005:53). Bu belge, Irak Savaşı’nda ABD ile AB arası 

ortaya çıkan görüş ayrılıkları, AB’nin bir “Sivil Güç” konumu ile yetinmeyerek, dünya 

güvenlik ve savunma politikasında, dünya düzenin biçimlendirilmesinde ABD ile “eşit 

düzeyde” bir aktör olarak rol oynama iradesini ortaya koyma bakımından 
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(Büyükbaş,2006:50), silahlanma politikası ve savunma sanayi açısından önem arz 

etmektedir.  

AGS aslında dışa-dönük bir strateji belgesidir. ODGP Yüksek Temsilcisi 

J.Solana’nın belirttiği gibi, AGS bir anlamda AB’nin stratejik kimliği ve AB’nin sahip 

olduğu ve ileride sahip olacağı sivil ve askeri araçları ve yetenekleri küresel bir strateji 

konsepti içinde birleştirmenin ve AB’nin dünyadaki hareket alanını belirleme 

ihtiyacının bir görüntüsüdür. Aynı zamanda AGS, ODGP’nın genel çerçevesi olma 

niteliğini kazanarak, bütün AB dönem başkanlıkları kendi önceliklerini AGS 

çerçevesinde belirlemeye başlamıştır (Zhussipbek,2008:67).  

Bu belgenin giriş bölümünde ABD’nin NATO vasıtası ile Avrupa 

bütünleşmesi ve Avrupa güvenliği konularında kritik bir rol üstlendiği ve Soğuk 

Savaşın sona ermesinin ardından askeri bir oyuncu olarak etkin bir konuma da sahip 

olduğu ifade edilmekle beraber tek bir devletin bugünün karmaşık güvenlik sorunları ile 

kendi başına mücadele vermesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir (Gerçeker,2008:62).  

AGS’ye göre, 25 üyeli 450 milyonu aşan nüfusu ve dünya ticaretinin dörtte 

birini üreten ekonomisi ile Avrupa Birliği küresel bir güçtür ve bu birliğin küresel 

güvenlik ve daha iyi bir dünyanın oluşumu konularında sorumluluğu paylaşmaya hazır 

olması gerekmektedir. Ayrıca AB’nin yeni fırsatlarla birlikte hala bir takım güvenlik 

tehlikeleri ile yüz yüze olduğu ve daha iddialı bir dış politika izlemesi ve küresel bir 

aktör olması gerekliliği vurgulanmıştır (www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 

78367.pdf) 

Küresel güvenlik ortamı tanımlanarak, güvenliğin kalkınma için bir önkoşul 

olduğu saptanan birinci bölümde, AB’ye üye devletlere karşı büyük ölçekte bir 

saldırının muhtemel görülmediği ancak farklı tipte tehditlerle karşı karşıya olduğu 

vurgulanmıştır (Gerçeker,2008:62). AB’nin karşı karşıya olduğu tehditler ise; terörizm, 

kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar, devletlerin yıkılması ve organize 

suçlar olarak beş ana başlık altında sıralanmıştır (Turan,2010:34). 

Avrupa’ya yönelik tehditlerin sıralanmasının ardından bu tehditlerle nasıl 

mücadele edileceğine yönelik Avrupa güvenliğinin savunulması ve değerlerinin 
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Avrupa'yı aşacak biçimde desteklenmesi için üç stratejik hedef tespit edilmiştir 

(Büyükbaş,2006:55). Bunlar (Yılmaz,2006:308); 

1.   Belirlenen tehditlerle mücadele etmek 

2. Avrupa etrafındaki güvenlik bölgesini genişleterek uluslararası sınırı 

kuvvetlendirmek 

3.   Önleyici angajman ve etkili çok taraflılık 

Tehditlerle mücadelenin Soğuk Savaştan farklı olduğu vurgulanarak, artık işgal 

tehdidinin bulunmadığı ve dolayısıyla yeni tehditlerle mücadelenin sınırların ötesinde 

başlayacağı belirtilerek, AB’nin herhangi bir kriz patlak vermeden önce eyleme geçmesi 

gerektiği ifade edilmiştir (Gerçeker,2008:63). Belirlenen bu tehditlerle mücadele için 

AB, sadece askeri güç yerine, daha geniş bir yaklaşımla politik, ekonomik, sivil ve 

askeri vasıtaları bir araya toplamayı öngörmektedir (Yılmaz,2006:308). Özellikle 

uluslararası terörizm üzerinde durulurken, terörizmle mücadelede; kitle imha 

silahlarının yaygınlaşmasını önlemek ve sınırlandırmak için "Uluslararası Atom 

Ajansı’nı” güçlendirmek ve sıkı bir ihracat denetim rejimi ihdas etmek, ortaya çıkan 

veya çıkacak tehditlere karşı alınabilecek başlıca önlemler olarak sıralanmıştır  

(Büyükbaş,2006:55). 

İkinci stratejik hedef doğrultusunda, küreselleşmenin damgasını vurduğu bir 

çağda coğrafyanın hala önemini kaybetmediği ifade edilmiştir (Gerçeker,2008:63).  

Küreselleşme bir paradigma olarak kabul edildiği takdirde, tehdit kaynağı yakın coğrafi 

bölge ile sınırlı kalmamaktadır. Örneğin Kuzey Kore'nin atom programı, Güneydoğu 

Asya'da nükleer riziko, Yakındoğu'da meydana gelen gelişmeler, Avrupa güvenliği için 

yakın bir tehdit sayılacaktır (Büyükbaş,2006:55). Bununla beraber bölgesel 

çatışmalarda, AB’nin doğrudan veya dolaylı menfaatlerini etkilemektedir. Çünkü 

çatışma, aşırı uçları ve terörizmi beslerken, devletin de yönetim başarısızlığına, 

dolayısıyla organize suçlara sebebiyet verir. Bölgesel güvensizlik ise kitle imha 

silahlarına olan talebi artırır (Caşın vd.,2007:504). Bu bağlamda Avrupa güvenliği, 

Avrupa toprakları dışında başlayacak ve tüm yerküre, Avrupa güvenlik savunma alanı 

olarak değerlendirilecektir (Büyükbaş,2006:55). 
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Üçüncü stratejik hedefte olan önleyici angajman, AB’nin istikrarsızlıklara 

tedbir getirmede; süratle birlik kullanımı, insani yardım, istikrar operasyonları, hukukun 

üstünlüğünü geliştirme ve ekonomik yardımlar gibi yöntemleri kapsamaktadır 

(Yılmaz,2006:309). Etkili çok taraflılıkta ise; küresel tehditler, küresel pazarlar ve 

küresel medya dünyasında AB’nin güvenliği ve refahının giderek artan bir biçimde 

etkili çok taraflı sisteme dayandığı saptaması yapılarak, daha güçlü uluslararası bir 

toplumun oluşturulması, iyi işleyen uluslararası örgütleri ve kuralları temel alan 

uluslararası bir düzenin desteklenmesi temel hedefler olarak seçilmiştir 

(Gerçeker,2008:64). Çünkü küreselleşen bir dünyada ülkelerin birbirlerine olan 

karşılıklı bağımlılıkları arttığına göre, buna muhatap olan ülkelerinde söz konusu sürece 

katılımı mümkün olmalıdır. Böylece daha güçlü ve sağlıklı bir uluslararası topluluğun 

oluşturulacağı düşünülmüştür (Büyükbaş,2006:55). Bu doğrultuda, uluslararası ilişkiler 

için Birleşmiş Milletler (BM) şartnamesi seçilerek, BM şartnamesinin ortaya koyduğu 

değerler temel olarak alınmıştır (Yılmaz,2006:309). 

Belgede yer alan bir önemli nokta da, 25 üyeye sahip ve savunma için 160 

milyar Euro’dan fazla para harcayan Avrupa Birliği’nin aynı anda birkaç operasyonu 

birlikte yürütmesi gerektiğidir (Tunçsiper,2006:117). Bu bağlamda, ODGP ve AGSP 

konularında daha bütünleşik hareket edilmesi gerekliliği ve tehditlere karsı koyabilmek 

için kullanılacak araçların teknik anlamda daha yetenekli olması gerektiği 

kaydedilirken, ancak etkin ve yetkin bir Avrupa Birliği’nin küresel çapta etkili 

olabileceği belirtilmiştir (Gerçeker,2008:64). 

2.2.3.  Avrupa Birliği Savunma Sanayi Politikası ve İşbirliği 

Siyasi açıdan, silah üreten ve üretemeyen ülkeler arasındaki bölünmeleri 

azaltan bir yapıda olan AB silahlanma politikası, AGSP’nin doğal bir parçası olarak; 

AB askeri organları, ortak askeri konseptleri, askeri ihtiyaçları ve doktrinleri 

düzenleyebilen ve geliştirebilen bir yapıdadır (Gerçeker,2008:57). Buna rağmen askeri 

ürün ve hizmetler piyasasının özellikleri gereği ulusal siyasi otoritelere, diğer sektörlere 

nazaran daha fazla bağımlı olmasından dolayı silahlanma politikası, ulusal savunma 

politikasının önemli bir unsuru olarak AGSP kapsamına alınmamıştır 
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(Zhussipbek,2009b:160).  

Silahlanma iş birliği siyasal, askerî, sosyo-ekonomik ve teknolojik unsurları 

içerir. Siyasî amaç; ittifakın birlikteliğini güçlendirmeyi ve transatlantik iş birliğini 

artırmayı, askerî amaç; en azından karşılıklı kullanılabilirlik ölçüsünde standardın 

sağlanması yoluyla ortak savunma yeteneğini artırmayı, sosyo-ekonomik amaç; sınırlı 

ulusal araştırma, geliştirme ve üretim olanaklarının etkin konuşlandırılmasını ve ittifak 

genelinde savunma sanayileri ile teknoloji temeli oluşturmayı, teknolojik amaç; 

teknoloji ve araştırma kaynaklarının ittifak üyelerince paylaşılmasını tesis etmeyi 

hedeflemektedir (www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/html/ssdidsubelercoktardisilis.htm). 

Bu kapsamda Avrupa savunma sanayi politikasının esası, AB’nin ABD’den 

bağımsız olarak teknoloji ve yenilik üretebilmesi ve ABD firmaları karşısında 

uluslararası rekabet ortamında kendi ayakları üzerinde durmayı sağlamak şeklinde ifade 

edilebilir (Korkmazyürek, 2004: 482). 1991 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması ile 

işbirliği alanlarına ODGP’nin dâhil edilmesinden bu yana AB her geçen yıl silahlanma 

ve savunma alanında işbirliğini geliştirmenin yolarını aramıştır. Özellikle Körfez Krizi 

ve sonrasında Balkanlarda NATO tarafından gerçekleştirilen çok uluslu 

operasyonlardan sonra AB ülkeleri, ABD veya NATO altyapısına bağlı olmadan bu tip 

operasyonları yapabilecek kapasiteye sahip olabilme arayışlarına girmişlerdir 

(DPT:2755-ÖİK:699,2007:67). 

Avrupa’nın bağımsız harekât gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu 

kabiliyet alanlarının tespiti ve kazanılmasına yönelik olarak Avrupa Birliği “Headline 

Goal” adı verilen Temel Hedef belgelerini yayınlamış ve bu yetenekleri sınıflandırarak 

projelendirmek amacıyla da Avrupa Yetenekleri Eylem Planı (AYEP) devreye 

sokulmuştur (DPT:2755-ÖİK:699,2007:67). Bu plan kapsamında hâlihazırda havadan 

ve denizden stratejik nakliye, hücum ve genel maksatlı helikopter, insansız hava 

araçları, taktik balistik füze savunması, havada yakıt ikmal, iletişim sistemleri 

konularında paneller oluşturulmuştur (Gerçeker,2008:59). 

Avrupa Birliği çerçevesindeki bu girişimin bir benzeri de NATO kapsamında 

gerçekleştirilen ortak harekâtlar ve ittifakın yeni tehditlere karşı yeni yeteneklerin 

kazanılmasını öngören Savunma Yetenekleri Girişimi (DCI) ve bunun 2002 yılında 
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geliştirilmiş hali olan Prag Savunma Yetenekleri (Prag Capabilities 

Commitment/PCC)’dir. Ortak kuvvet kullanımı, ortak ihtiyaçları gündeme 

getirmektedir. Dolayısıyla “Headline Goals 2010” ve “PCC”, Avrupa’da biri Avrupa 

Birliği diğeri ise NATO çerçevesinde olmak üzere, ortak harekât ihtiyaçlarını belirleyen 

ve savunma sanayinin gelecekteki yapılanmasına da yön verecek iki önemli belgesi 

haline gelmiştir (DPT:2755-ÖİK:699,2007:67). 

Bu işbirliği arayışları esas olarak kuvvet kullanımı, ihtiyaçların ortak tedariki 

ve ortak üretim olmak üzere üç ana eksen üzerinde düşünülmüştür. Bugün gelinen 

noktada bu üç alanda da işbirliğinin temel kurumlarının ortaya çıkmaya başladığı 

görülmektedir. Nitekim kuvvet kullanımı alanında AB Konseyi’ne bağlı ABAK ve buna 

bağlı AB Acil Müdahale Gücü, ortak tedarik ile ilgili olarak Ortak Silahlanma ve 

İşbirliği Örgütü (OCCAR) ve Avrupa Savunma Ajansı (EDA), ortak üretim ile ilgili 

olarak da savunma sanayinde yaşanan birleşme ve satın almalarla EADS firmasının 

kurulması bu çabaların artık önemli bir aşamaya geldiğini göstermektedir 

(Gerçeker,2008:58). 

2.2.3.1.  Ortak Silahlanma İş birliği Örgütü (OCCAR) 

Ortak Silahlanma İş birliği Örgütü (OCCAR) esasen ortak projeler ve 

programlar yürütülmesi temeli üzerinde, Almanya ve Fransa tarafından 1 Aralık 1993 

tarihinde ortak bir silahlanma yapısı oluşturmayı amaçlayarak kurulmuş bir ortaklıktır. 7 

Aralık 1993 tarihinde amaç ve ilkeleri belirlenen bu iş birliğine, 7 Temmuz 1996 

tarihinde İngiltere ve İtalya’da katılmış ve 12 Kasım 1996 tarihinde, bu 4 ülke Savunma 

Bakanları'nın imzaladığı "İdarî Düzenleme" ile Ortak Silâhlanma İş birliği Örgütü 

(Organisme Conjoint de Coopération en matiére d'Armament/ Organisation of Joint 

Armaments Cooperation)'nün kuruluşu açıklanmıştır (www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/ 

html/ssdidsubelercoktardisilis.htm).  

2003’de Belçika ve 2005’de İspanya bu kuruluşun beş ve altıncı üyesi 

olmuştur. Ayrıca Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Polonya ve Türkiye’de 

gurubun resmi üyesi olmamasına rağmen çalışmalara katılmaktadır (http://www.occar-
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ea.org/media/raw/folder_OCCAR_ataglance_2012_web.pdf). AB ile yasal bağlantısı 

bulunmayan OCCAR'ın (Zhussipbek,2009b:161) amacı "Juste Retour-Dengeli 

Alışveriş" ilkesini göz ardı ederek, program bazında sanayi ve teknoloji iş birliği 

oluşturmaktır (www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/html/ssdidsubelercoktardisilis.htm). Temel 

kural; bir program için üye ülkelerin savunma sanayi işgücünün en az %66 sının, o 

ülkenin hükümetinin finansal katkısı ile sağlanmasıdır. Bu prensip tek başına fon 

oluşturamayan fakat proje üretmek isteyen ülkeler için başarılı olmuştur 

(Edwards,2011:5).  

OCCAR’ın Eylül 2001’de kabul edilen tedarik politikası ve “genel denge” 

tanımına göre, “dengeli alışveriş” den vazgeçilmesinin, Avrupa Birliği ülkelerinin 

ihalelerinde ön koşul olması esas alınmaktadır OCCAR oluşumu üyelerine savunma 

bütçelerinin daha iyi yönetimi ve ölçek ekonomisi oluşturma fırsatı sunduğundan diğer 

Avrupa ülkeleri içinde bu oluşum cazip bir hal almıştır. Üye sayısı arttıkça potansiyel 

olarak iş birliği de artacaktır (Beyoğlu,2006:52). Eurofighter bunun için en güzel 

örnektir. Hava aracının değişik parçaları İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere’de 

üretilmekte ve üye ülkeler kendi uçağını bu parçaları birleştirerek meydana 

getirmektedir. Bu durum her ülkede dublikasyon üretim tesislerinin kurulmasına sebep 

olmakla birlikte, projeye yatırım yapan her ülkenin eşit miktarda kazanç elde etmesini 

sağlamaktadır (Edwards, 2011:6). 

Günümüzde OCCAR; Avrupa’da, işbirliği esasına dayalı silahlanma 

programlarını yönlendiren başlıca örgüt konumundadır. OCCAR’ın bu konumunu 

gelecekte de koruması kuvvetle muhtemeldir. OCCAR üyelerinin yürütmekte olduğu en 

önemli programlar arasında FSAF füze (Fransa ve İtalya arasında), TIGER Helikopter 

(Fransa ve Almanya arasında), A400M Ağır Nakliye Uçak (Almanya, İngiltere, Fransa, 

Belçika, İspanya, Türkiye arasında) yapımı projeleri sayılabilir (Zhussipbek,2009:161). 

Bunlarla beraber BOXER Zırhlı Personel Taşıyıcı, COBRA Çoklu Roket Fırlatıcı 

Sistemi, ESSOR Emniyetli Haberleşme Sistemleri, FREMM Çok Yönlü Firkateyn, 

MUSIS Uydu Sistemleri projeleri de yürütülmektedir (http://www.occar-

ea.org/media/raw/ folder_OCCAR_ataglance_2012_web.pdf). 
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2.2.3.2.  NORDIC Silahlanma İş Birliği Anlaşması 

AB’nin savunma sanayi açısından küçük ülkeleri denilebilecek dört kuzey 

Avrupa ülkesi; Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç Savunma Bakanlarının 1994 

yılında savunma teçhizatı tedarik ve geliştirilmesinde başlattıkları yakın iş birliği 

yaklaşımı, 2000 yılında “NORDIC Silahlanma İşbirliği Anlaşması” ile sonuçlanmıştır. 

(Uslu,2007:45) Bu anlaşma ile Kuzey savunma sanayinin optimizasyonu, ömür devri 

destek maliyetinin azaltılması ve tedarikin azaltılması hedeflenmiştir 

(Korkmazyürek,2004:482) 

2.2.3.3.  Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 

19 Mayıs 2003 te ODGP Yüksek Temsilcisi Javier Solana AB savunma 

Bakanları toplantısında AB’nin güvenlik hedeflerine makul bir sürede ulaşması için üye 

ülkelerin dayanışma ve maddi katkı yapmalarını salık vererek, güçlü bir teknolojik alt 

yapı ve rekabetçi bir savunma sanayi olmadan Avrupa silah ve mühimmat piyasasının 

oluşturulamayacağını vurgulamış ve kurulacak olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ile 

Avrupa’nın askeri yeterliliğinin AB hedeflerini gerçekleştirecek bir seviyede olacağını 

belirtmiştir (Çakmak,2003:242).  J. Solana’nın girişimleri sonucu EDA, AB Konseyinin 

AGSP’nin desteklenmesi maksadıyla Haziran 2004’de kabul ettiği " Ortak Eylem" 

belgesi ile yetenek geliştirme, araştırma, teknoloji ve savunma sanayi ile silahlanma 

konularında faaliyet göstermesi için kurulmuştur. EDA'ya AB üyesi dışında üye kabul 

edilmemektedir. Danimarka hariç AB ülkelerinin tamamı EDA üyesidir. 

(Barlas,2007:41).  

EDA’nın Öncelikli çalışma alanları (Uraz,2007:118);  

• Komuta, Kontrol, Muhabere (C3) Sistemleri ve Müşterek Çalışabilirlik, 

• Sınır Güvenlik Kontrol Sistemleri, 

• İnsansız Hava Araçları, 

• Zırhlı Muharebe Araçları, 
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• Uzay Programları, Uzay Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Savunma Amaçlı 

Kullanımı, 

• Uçaklara ve Füzelere Karşı Lazer Sistemlerinin Geliştirilmesi, 

Uydu Radyo Muhabere Sistemleri ve Lazer Veri Toplama Teknolojileri olarak 

tespit edilen EDA’da “yetenek geliştirme”, “Ar-Ge”, “Silahlanma”, “Sanayi ve Pazar” 

ile “Kurumsal Hizmetler” almak üzere beş direktörlük bulunmaktadır. Çalışmalar bu 

direktörlükler tarafından ihtiyaca göre oluşturulan geliştirme timleri ve proje grupları ve 

vasıtasıyla yürütülmektedir (Güneş,2007:59). 

EDA’nın ayrıntılı amaçları ise (Gerçeker,2008,98); 

1) Kriz yönetimi alanındaki savunma yeteneklerini, aşağıda belirtilen 

faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle geliştirmek: 

a. Konsey organları ile birlikte AB’nin gelecekte ortaya çıkabilecek yetenek ve 

ihtiyaçlarını belirlemek 

b. AYEP ve AYEP’ten sonra gelecek bir planın yürütülmesini koordine etmek 

c. Üye ülkeler tarafından AYEP çerçevesinde verilen sözleri değerlendirmek ve 

Yetenek Geliştirme Mekanizması’nı kullanmak 

d. Operasyonel bazda işbirliği faaliyetlerini tanımlamak ve teşvik etmek 

e. Yetenek geliştirme ve satın alma konularında finansal öncelikler hakkında 

tavsiyelerde bulunmak 

2) Avrupa silahlanma işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek. Bunun için: 

a. AGSP yetenek ihtiyaçlarına ulaşmak amacıyla çok taraflı projeleri teklif ve 

teşvik etmek 

b. Üye devletler tarafından yürütülen programları koordine etmek ve spesifik 

işbirliği programlarını yönetmek 

c. Üye ülkelerin isteği halinde spesifik programların sorumluluğunu üstlenmek 
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d. Ucuz maliyetli ve verimli satın alma işlemlerini teşvik etmek 

3) Avrupa Savunma Sanayi Teknolojik Tabanını güçlendirmek gayesine 

hizmet eden politika ve önlemleri belirleyerek hayata geçirmek. Komisyon ile ilişki 

içinde uluslararası alanda rekabet edebilecek bir Avrupa savunma teçhizatı pazarının 

oluşturulmasını desteklemek 

  4) Avrupa’da savunma alanındaki teknolojik araştırma çalışmalarının (Ar-Ge) 

etkinliğini artırmak. Bunun için: 

a. Topluluğun araştırma faaliyetleri ile ilişki içinde, gelecekte savunma ve 

güvenlik konusunda ihtiyaç duyulabilecek yetenekleri hedefleyen araştırma 

faaliyetlerini teşvik etmek 

b. Daha etkin bir ortak savunma Ar-Ge’sini, WEAG ve WEAO tecrübelerinden 

de istifade etmek suretiyle teşvik etmek 

c. Ortak araştırma faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek 

d. Çalışmalar ve projelerle Ar-Ge konusundaki çalışmaları hızlandırmak 

e. Ar-Ge sözleşmelerini yönetmek 

f. Savunma programları ile sivil araştırma ve güvenlik araştırması programları 

arasındaki sinerjiyi azami seviyeye çıkarmaya çalışmaktır. 

Ajansın bütçesi üye devletlerin gayri safi milli hasılaları oranında yaptığı 

katkılardan oluşmaktadır (Beyoğlu,2006:51). EDA’nın 2007 bütçesi 22 milyon Euro, 

2010 bütçesi ise 30,5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir (www.eda.europa.eu). Bu 

sınırlı bütçe çerçevesinde EDA çalışmalarını C3 sistemleri, müşterek çalışabilirlik, sınır 

güvenliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve zırhlı muharebe aracı alanlarına öncelik 

tanıyacak şekilde sürdürmektedir (Beyoğlu,2006:52). 

2.2.3.4.  Kurallar Şartnamesi 

Madde 296’ya göre AB üyesi ülkeler, savunma ürün ve teçhizat alımında iç 
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pazar kurallarını ihlal etme hakkına sahiptir. Adalet Divanı bu hakkın kullanımının 

belirli şartlara bağlı olduğunu belirtmesine rağmen, birçok ülke madde 296’yı, bütün 

savunma sözleşmeleri için kullanılacak açık çek gibi görmüştür. Bunun önlenerek AB 

içindeki rekabeti geliştirmek amacıyla, Eylül 2004’te Avrupa Komisyonu, üye ülkeler 

arasında savunma pazarlarının açıklığını ve şeffaflığını artırmak için çeşitli seçenekler 

sunan savunma alımları bildirisini yayımlamıştır. Yayınlanan bu bildiriden sonra 

başlayan tartışmalar neticesi, yasal bağlayıcılığı olmayan fakat politik bağlayıcılığı olan, 

kurallar şartnamesi ortaya çıkmıştır (Schmitt,2005:2).  

EDA Yönetim Kurulu’nda üye ülkelerin savunma bakanları tarafından 21 

Kasım 2005 tarihinde üzerinde anlaşılan Kurallar Şartnamesi belgesi, yıllık 160-180 

milyar Avro arasında değişen Avrupa savunma pazarını birleştirme yönünde atılan en 

önemli adımlardan biri olarak görülebilir. Belgenin yürürlüğe girmesiyle getirilmiş olan 

rejimin temel ilkeleri şunlardır (Gerçeker,2008:108): 

1. Gönüllülük esasına dayalı ve bağlayıcı olmayan bir yaklaşım 

2. Tedarik sürecinde; 

a.   Firma seçim kriterlerinde şeffaf ve objektif esaslar 

b. Teknik şartnamelerde ulusal değil uluslararası standartların getirilmesi ve 

belli bir firmayı işaret eden ihtiyaç bildiriminden kaçınılması 

c.  Maliyetin tüm unsurlarını göz önüne alınarak en ekonomik teklifin ihaleyi 

kazanması 

d. İhaleyi kaybeden firmaların sebepler hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesi 

3. Karşılıklı şeffaflık ve hesap verebilirlik: EDA’nın denetim yetkisi 

4. Karşılıklı destek: Tedarik güvenliği konusunda devletlerin karşılıklı desteği 

5. Karşılıklı çıkar 

Bu ilkeler üzerine inşa edilecek bir Avrupa savunma pazarından en çok istifade 

edecek olanların, Savunma sanayi gelişmiş ve OCCAR üyesi olan İngiltere, Fransa, 
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Almanya, İspanya, Belçika ve İtalya olacağı açıktır.  

2.2.4.  Avrupa Savunma Teçhizat Pazarı (EDEM) 

AB’de kamu alımlarının büyük bir bölümü Savunma Bakanlıklarınca 

üstlenilmiştir. Fakat savunma alımları, tek pazardaki kamu alımları direktifinden hariç 

tutulmuştur. Her biri değişen talepli ve arzlı bağımsız pazarlardan oluşan Avrupa 

savunma pazarında, tek bir Avrupa pazarının olmaması, maliyetleri artırırken, 

yetersizliğe sebep olmaktadır. Birçok ülkede yetersizlik kendini, iç pazarda tekelleşme, 

giriş ve çıkışın zor olduğu, hükümetler tarafından korunan pazarlar, rekabetsiz ve 

maliyet esaslı anlaşmalar, kamu ağırlığı şeklinde kendini göstermektedir (Hartley,t.y:1).  

Soğuk savaşın bitmesinden bu yana değişen askeri gereksinimler, oluşan 

krizlere müdahalede ortaya çıkan Avrupa Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizat 

yetersizliği (Craig vd.,2010:3), AB ülkelerinin ABD’ye oranla nispeten küçük savunma 

bütçeleri, teknolojik silah sistemlerinin sürekli artan Ar-Ge maliyetleri AB içinde ortak 

bir savunma teçhizatı pazarına doğru adımlar atılmasını gerekli kılmıştır 

(Gerçeker,2008:80). Bu bağlamda Avrupa toplumlarının ve AB’nin tarihi, ekonomik ve 

politik gelişmesinin, aynı zamanda sürekli değişen ortak güvenlik ve savunma 

politikalarının bir sonucu olarak, Avrupa Savunma Teçhizatı Pazarı ( European Defence 

Equipment Market-EDEM) oluşturulma fikri ortaya çıkmıştır (Craig vd.,2010:22).  

Üreticilerin müşterilere herhangi bir ticari kısıtlama olmadan ürün sunduğu bir 

EDEM, Avrupa savunma sektörü için çok önemli bir unsurdur.  EDEM ile üye 

ülkelerin, kendi savunma sanayilerini desteklemesi için savunma alımlarını, Tek Pazar 

Kamu Alımları dışında tutan (Hartley,t.y.:1) 296. maddenin korunması yönündeki 

görüşlerine rağmen, bütün firmalar adına adil bir rekabet ortamının oluşması için, silah 

üreticisi diğer ülkelerin bütün ulusal pazarlara erişimlerinin sağlanması arzulanmıştır. 

Böylelikle, AB ülkelerinin firmaları daha büyük bir yerel pazara sahip olacaklardır. 

Sınırları dışına da taşıyabildikleri pazar ayarlamalarıyla dublikasyonu azaltacaklar, 

mükemmeliyet merkezleri oluşturacaklar ve daha uzun üretim süreçlerinin avantajlarını 

kullanacaklardır. Diğer taraftan rekabet, üreticileri üretim kapasitelerini optimuma 
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eriştirmek için teşvik edecek, maliyetleri düşürmeye yardım edecek ve böylelikle de 

kamu maliyesinde tasarruflar yapılacaktır (Gerçeker,2008:80-81). 

Fakat EDEM’in yaratılması, savunma ürün ve hizmetlerinin doğası gereği 

zorlu bir yoldur. AB üyesi devletler, AB anlaşmasının 296’ncı maddesi ile verilmiş olan 

temel güvenlik gerekçeli istisna hakkını çok geniş bir perspektifte yorumlayarak, 

savunma dışı güvenlik alımlarını dahi AB tedarik kurallarının dışında tutmaya 

çalışmaktadırlar. Aynı sorun ihracat kontrol uygulamalarında da kendini göstermekte ve 

savunma ürünlerinin üçüncü ülkelere veya bir başka AB üyesi devlete satışında 

herhangi bir farklılık gözetilmemektedir. Bu da Ar-Ge, tedarik ve üretim 

programlarında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) pazara giriş 

fırsatlarında önemli engeller yaratmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 

hesaplamalara göre bu alanda ortak bir düzenlemenin olmayışı yıllık olarak 400 milyon 

Avroya mal olmaktadır (SSM, Çok Taraflı İşbirliği Şube Md.,2008:2). 

Dünya savunma sanayi üretiminin %30’unu gerçekleştirerek toplamda 55 

milyar Euro ciro yapan ve 300.000 kişilik istihdam kapasitesine sahip Avrupa savunma 

sanayinin daha güçlü ve rekabetçi olabilmesi için, Avrupa Komisyonu, 5 Aralık 2007 

tarihinde “savunma paketi” adı altında EDEM’in inşasına hizmet etmek üzere 

politikalar hazırlayarak direktifler belirlemiştir. Buna göre belirlenen direktifler  (SSM, 

Çok Taraflı İşbirliği Şube Md.,2008:2); 

1. Savunma alımları direktifi; Askeri olmayan ve hassasiyet içermeyen 

ürünlerin alımlarını kapsamayacak, ancak üye ülkeler ulusal menfaatlerinin korunması 

için elzem gördükleri durumlarda savunma ve güvenlik sözleşmelerini 296. maddeye 

göre yapabileceklerdir. Buna göre prensipte bütün savunma teçhizatının tedariki bu 

direktif kapsamında yer alırken, bu direktifin yeterli olmadığı durumlarda üyeler 296. 

madde muafiyetini yine kullanabileceklerdir. Yeni uygulamada neyin tedarik 

edileceğinden ziyade nasıl tedarik edileceği önem kazanmaktadır. 

2. Savunma ürünlerinin AB içi dolaşım direktifi; İhracat lisansına ilişkin 

kurallar içerik, prosedür, yetkili otorite ve süre bakımlarından üye ülkeler arasında 

farklılıklar vardır. Ortak üretim programlarında alt sistemlerin bile ülkeler arasında 

transferinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yapılan araştırmada, firmalar yılda 433 
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milyon Avro ek maliyet, 2,73 milyar Avro dolaylı maliyetle karşı karşıya kalmaktadır. 

Ayrıca AB içinde üye ülkelerin birbirlerinden ihracat lisans taleplerinden (yılda 11.500 

lisans) kabul edilmeyen yoktur. Bu kapsamda, üçüncü ülkelere satışın kontrol altında 

olduğu, AB üyeleri arasındaki ticarete ilişkin bireysel lisansların yerini almak üzere 

genel bir lisans sistemi getirilmektedir. 

AB’de savunma sanayi gelişmiş Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve 

İsveç’in firmaları ve bu ülkelerin firmalarının kurduğu ortaklıklar sayesinde, savunma 

pazarında yarı-tekel bir durum ortaya çıkarmaktadır. Savunma pazarının büyük firmalar 

etrafında şekillenmesi, alt yüklenici ve tedarikçi konumundaki küçük firmaların nelerin 

üretilmesi, hangi teknolojilerin geliştirilmesi ve Ar-Ge’nin hangi alanlara 

yönlendirilmesi gerektiği hususunda söz sahipliği ortadan kalkmaktadır. Ancak AB 

hükümetleri verimli, dinamik, teknolojik gelişmeleri yönlendirici ve istenen nitelikteki 

silah sistemlerini geliştirme ve üretme yeteneğine sahip firmaları garanti altına alacak 

şekilde savunma sanayindeki düzenlemeleri ellerinde tutmaya devam edeceklerdir 

(Korkmazyürek,2004:480). 

AB’nin bu alandaki potansiyelinden tam olarak yararlanabilmek için, bütün 

devletlerarasında etkili ve kurumsal bir işbirliği mekanizmasının tesisi gerekmektedir. 

Gelinen noktada AB savunma teçhizat pazarı içinde yer alan firmalar Tablo 2.1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2.1:  Avrupa Savunma Pazarının Genel Görünümü 

PLATFORM 
LİDER BÜYÜK 

OYUNCULAR KÜÇÜK OYUNCULAR 

FİRMA 
SAYISI FİRMA ADI FİRMA 

SAYISI 
FİRMA 

ADI 
FİRMA 
SAYISI FİRMA ADI 

UÇAK 1 BAE 2 EADS 2 Finmeccanica 
Dassault SAAB 

HELİKOPTER 3 
EADS 

        Finmeccanica 
GKN 

İHA 1 EADS 1 BAE     

FÜZE 3 
BAE 

1 THALES 3 
SAAB 

EADS LFK 
Finmeccanica BGT 
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Tablo 2.1: (Devamı) Avrupa Savunma Pazarının Genel Görünümü 

PLATFORM 
LİDER BÜYÜK 

OYUNCULAR KÜÇÜK OYUNCULAR 

FİRMA 
SAYISI FİRMA ADI FİRMA 

SAYISI 
FİRMA 

ADI 
FİRMA 
SAYISI FİRMA ADI 

KARA SİSTEMLERİ     4 

Rolls 
Roys 

2 
Finmeccanica 

GKN 
GIAT 

Rheinmach 
Kraus 

DENİZ SİSTEMLERİ 4 

BAE 

1 Vosper 4 

SAAB 
THALES HDW 

Finmeccanica Thyssen 
DCN IZAR 

UZAY SİSTEMLERİ 4 

BAE 

    3 

Finmeccanica 
EADS SAAB 

THALES 
Ericsson Alcatel 

Kaynak: Korkmazyürek,2004:478 

AB için güçlü bir Avrupa Savunma Sanayi altyapısı için etkin işleyen ortak bir 

savunma teçhizatı pazarına ihtiyaç olmakla beraber, AB için ancak büyük bir idealdir. 

Ancak ulusal tedarik makamları her zaman askeri gerekçeleri öne sürerek ulusal 

satıcıları tercih edecekleri için, önceden korunan pazarlara rekabeti tanıtma çabaları 

engellerle karşılaşacaktır. Ayrıca rekabet AB ülkeleriyle sınırlı kalırsa, tekelleşme, 

kartelleşme ve özellikle ileri teknoloji gerektiren ekipmanlar için gizli ihale yapılması 

sorunları da ortaya çıkacaktır. Bu durumda rekabeti sürdürebilmek için EDEM’i diğer 

dünya ülkelerine de açmak zorunda kalınacaktır. Bu durumun Avrupa savunma 

endüstrisi üzerinde önemli etkileri olacaktır (Hartley,t.y.:20). Bu bağlamda EDEM uzun 

soluklu bir proje olup, uzun vadede adım adım gerçekleştirilebilir. 

2.2.5. Avrupa Savunma Sanayi  

AB ülkeleri savunma sanayi alanında, büyüklük yapı, teknik yetenekler ve 

performans açısından bakıldığında farklılıklar göstermektedir. İngiltere; nükleer ve 

konvansiyonel silah üretimi, gelişmiş kara-deniz-hava silah sistemleri (savaş uçakları, 

nükleer denizaltılar ve uçak gemileri) üretebilmektedir. Almanya ve İtalya; bazı deniz 

ve kara sistemleri üretebilmekte, savaş uçağı ve helikopteri üretimlerinde payları 
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bulunmaktadır. İspanya ve İsveç gelişmekte olan savunma endüstrileri ile modern savaş 

uçakları üretebilmektedir. Bunlarla beraber Hollanda, Belçika, Finlandiya, Portekiz, 

Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerde savaş gemileri, küçük silahlar ve mühimmat 

üretimi yapılmaktadır (Hartley,t.y.:2). 

Böyle bir yapı içinde Avrupa ülkeleri, kamu harcamalarının azaltılması 

amacıyla savunma bütçelerini kısmaya çalışırken (Uslu,2007:30), savunma 

sistemlerinin gün geçtikçe daha karmaşık teknolojiler içermesi ve maliyetlerin 

yükselmesi özellikle ana sistem ihtiyaçları alanında Avrupa ülkelerini tek tek hareket 

etmek yerine hem üretim hem de tedarik alanında birlikte hareket etmeye 

yöneltmektedir (Gerçeker,2008:112-113).  

  Bu şekilde “her bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ve savunma sanayilerini kendi 

bağımsız savunması için kendi isteğine uygun olarak küçük ölçekte müstakil olarak faal 

tutması yerine, ihtiyaçları AB bünyesinde toplu ve ortak çözüm arayışı ile daha büyük 

ölçekte ele alma; tekrarları önleyecek, verimlilik ve etkinliği artıracaktır” düşüncesi 

hâkimdir. Sonuçta, Savunma Malzemesi Müşterek Tedarik Teşkilatı gibi bir ortak 

tedarik biriminin Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere tarafından teşkil edilmesi ve 

Avrupa’da daha büyük savunma sanayi kuruluşları oluşturmak üzere şirketlerin bir 

araya gelmeleri, öngörülen politika doğrultusundaki gelişmelerdir (Beyazgül,2005:10). 

  Müşterek bir Avrupa için, oluşturulacak savunma sanayinin güçlü olması için 

savunma sanayi şirketlerinin sayısının azaltılması hâkim görüşü çerçevesinde Avrupa 

için tek uçak, tek helikopter, tek uçak motoru, iki füze, iki elektronik firmasının yeterli 

olacağı, ancak bu takdirde ABD ile rekabet edilebileceği belirtilmektedir 

(Beyazgül,2005:11). Bu bağlamda son yıllarda yaşanan şirket birleşmeleri sonucunda 

Avrupa savunma piyasasında dört önemli şirket meydana çıkmıştır. Bunlar; İngiliz BAE 

Systems, Fransız THALES, Alman, Fransız ve İspanyol ortak EADS (European 

Aeronautic Defense and Space Company, Avrupa Hava Savunması ve Uzay Şirketi) ve 

İtalyan Finmeccanica’dır (Zhussipbek,2009b:161).   
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Şekil 2.1: Avrupa Savunma Sanayinde Birleşmeler 

 

Kaynak: Gerçeker,2008:122 

İngiltere’de British Aerospace, GEC Marconi Electronics, Feranty, Plessey 

birleşmesi sonucu oluşan BAE Systems (TÜBİTAK SHU Panel Raporu Ek-3,2003:5), 

Fransa, Almanya, İsveç, Güney Afrika, İtalya ve ABD’de 14 ana iştiraki olan 

(Korkmazyürek, 2004:479),  aynı zamanda havacılığı ve elektroniği kapsayan, savunma 

ağırlıklı ve üretimi %20 sivil, %80 askeri olarak bölünen dev bir şirkettir 

(Gerçeker,2008:121).  

Aynı şekilde, Fransız Thomson CSF Firması da Fransa ve Avrupa’daki birçok 

firmayı bünyesine katarak dünyanın büyük şirketlerinden birisi haline gelmiş ve Thales 

adını almıştır (TÜBİTAK SHU Panel Raporu Ek-3,2003:5). Elektronik alanındaki ilk 

Avrupalı grup olan Fransız Thales, Havacılık Aviyonik sistemler ve gemi elektroniği 

konularında konuların da uzmanlaşmıştır (DPT:2755-ÖİK:699,2007:7). İspanya, 

Hollanda, Almanya, İngiltere, Singapur, Brezilya, Avusturalya, Portekiz, Güney Afrika, 

İtalya ve ABD’de %4,25 ile %100 arasında değişen hisse oranları ve toplam 22 adet 

iştirakten oluşan, uluslararası yapıya dönüşmüş bir şirkettir (Korkmazyürek, 2004:479).  

EADS ise, Almanya’da Deutche Aerospace (DASA) Siemens’ten askeri 

elektronik bölümü satın almış ve daha sonra Daimler-Benz’le birleşerek Daimler-Benz 
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Aerospace adını alarak güçlü bir ulusal şirket haline gelmiştir. Daha sonra Chrysler 

firması ile uluslararası birleşmeye giden Daimler Aerospace, Daimler Chrysler 

Aerospace şeklini almıştır. Daimler Chrysler Aerospace, Fransız Aerospatiale Matra ve 

İspanyol CASA firmaları birleşerek European Aeronautic Defence and Space Co. 

(EADS) adlı dev bir şirket şekline dönüşmüştür (TÜBİTAK SHU Panel Raporu Ek-

3,2003:5). EADS, havacılık ve uzay teknolojisinde askeri ve sivil uygulamaların 

bütününde dengeli, Avrupa şirketleriyle olduğu kadar ABD ve diğer kıta şirketleriyle de 

işbirliğine açık çokuluslu bir gruptur (Gerçeker,2008:121). İngiltere, İtalya, İspanya, 

Polonya, Avusturalya, Güney Afrika, Brezilya, İsveç, Rusya, Finlandiya ve ABD’den 

oluşan 12 ülkede 27 adet ana iştiraki vardır (Korkmazyürek, 2004:479). 

Bu üç grup, ürün çeşitliliğine bağlı olarak uzmanlaşmış gruplar kurmuşlardır. 

Buna göre, EADS’ın ve BAE Systems’in bir şubesi olan ticari uçak yapımcısı Airbus 

(Gerçeker,2008:121-122), aynı şekilde %37,5 pay ile BAE Systems ve yine %37,5 pay 

ile EADS’ın ve %25 pay ile İtalyan Finmeccanica’nın bir araya gelmesiyle “Pan-

European” olarak tanımlanan taktik füze üreticisi olan MBDA şirketi kurulmuştur 

(Gümüşdaş,2010:128). EADS ve BAE Systems’in şubesi olan Astrium şirketi 

tarafından uydu etkinliği, EADS’nin şubesi olan Eurocopter tarafından ise helikopter 

üretimi gerçekleştirilmektedir (Gerçeker,2008:121-122). 

Bütün bu birleşmelerin amacı; verimliliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu 

amaçla, birleşen şirketlerin her birinde mevcut bulunan, Ar-Ge, Pazarlama, İş 

Geliştirme, Tedarik, Lojistik ve Genel Yönetim gibi fonksiyonlar, yine ilgili alt şirket 

veya bölümler tarafından yürütülmekle birlikte, merkezi yönetimce yönlendirilmekte ve 

koordine edilmektedirler. Böylece, esasen bazılarında mevcut kabiliyetlerin başka 

yerlerde tekrar kazanılması engellenerek şirketler daha ekonomik ölçeklere 

kavuşabilmektedir (DPT:2755-ÖİK:699,2007:7). 

Avrupa’da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren seçilmiş şirketlerin 

toplam yıllık satışları ve istihdam ettikleri personel sayıları tablo 2.2’de verilmektedir. 
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Tablo 2.2:  Avrupa Savunma Sanayi Firma Satış ve İstihdam Değerleri 

SIRA 
NO FİRMA ÜLKE SEKTÖR 

SİLAH SATIŞ 
Milyon Dolar 

TOPLAM 
SATIŞ TOPLAM 

İSTİHDAMI 
2008 2009 2009 

1 BAE System İngiltere A,Ac,El,MV,
Mi,SA/A,Sh 32.420 33.250 34.914 98.000 

2 EADS Trans- 
Avrupa Ac,El,Mi,Sp 17.900 15.930 59.475 119.510 

3 Finmeccanica İtalya MV,Mi,SA/
A 13.240 13.280 25.244 73.060 

4 Thales Fransa A,El,MV,Mi,
SA/A,Sh 10.760 10.200 17.890 64.290 

5 SAFRAN Fransa El 3.020 4.740 14.511 54.870 

6 

EADS,Trans-
European/ 
Finmeccanica, 
İtaly 

Trans- 
Avrupa Mi 3.950 3.610 3.611 9.750 

7 DCNS Fransa Sh 3.660 3.340 3.342 12.200 

8 EADS,Trans-
European Fransa Ac 3.610 3.050 6.347 .. 

9 
CASA 
(EADS,Trans-
European) 

İspanya Ac 2.510 2.900 3.152 6.350 

10 Agusta Westland 
(Finmeccanica) İtalya Ac 2.370 2.800 4.833 10.340 

11 Saab İsveç Ac,El,Mi 3.000 2.640 3.220 13.160 

12 Rheinmental Almanya Ac,El,MV, 
SA/A 2.660 2.640 4.750 19.770 

13 
EADS Astrium 
(EADS,Trans-
European) 

Fransa Sp 2.200 2.400 6.665 15.000 

14 Cobham İngiltere Ac,El 1.910 2.260 2.929 11.540 

15 MBDA Fransa 
İtalya Mi 2.670 2.350 2.352 5.580 

Kaynak: www.sipri.org/research/armaments/production/Top100 den derlenmiştir.  

Not: A=Silah, Ac= Hava Aracı (Uçak,Helikopter),  El= Elektronik, Mi= Roket, Füze, MV=Askeri 

Araç, SA/A= Küçük silah ve Mühimmat, Sh= Gemi, Sp= Uzay, Comp= Parça üretimi ve servis 

  AB’de savunma alanında 2009 verileriyle toplam 695.700 personel istihdam 

edilmektedir. Bu istihdamın alt sektörlere dağılımına bakıldığında, %4,5’inin 31.369 

kişi ile Uzay alanında, 113.000 kişi Kara ve 82.900 kişi Deniz alanında olmak üzere 

toplam oranın %28,2’sinin Kara ve Deniz alanında, 468.300 kişi ile %67,3’ünün 

havacılık alanında yer aldığı karşımıza çıkmaktadır. Dünyada havacılık alanında çalışan 
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1,28 milyon kişinin %39,1’i AB tarafından istihdam edilmektedir (ASD, 2009 Fact and 

Figures,2010:7-28). Tablo 2.2’den toplam istihdam değerlendirildiğinde, 513.420 

personel ile toplam istihdamın %74’ü AB içinde yer alan ilk 15 firma tarafından 

karşılanmaktadır. 

  ABD’de de benzeri bir uygulama ile savunma alanının değişik alanlarında lider 

konumundaki pek çok firma yeniden yapılanarak Boeing, Lockheed Martin, Northrop 

Grumman, Raytheon şeklinde dört dev grup altında birleşmişlerdir. Bu birleşmeler 

sonucu ileri teknolojiye dayalı, sivil sanayiye öncelik veren, zaten üstün rekabet gücüne 

sahip olan dev ABD şirketleri, dünya çapında rekabet üstünlüğünü de ele geçirmişlerdir 

(TÜBİTAK SHU Panel Raporu 2003, EK-3: 4)  

ABD’de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ilk beş şirketin toplam 

yıllık satışları ve istihdam ettikleri personel sayıları tablo: 2.3’de verilmektedir.  

Tablo 2.3:  ABD’de Savunma Sanayi Firma Satış ve İstihdam Değerleri 

SIRA 
NO FİRMA ÜLKE SEKTÖR 

SİLAH SATIŞ 
Milyon Dolar 

TOPLAM 
SATIŞ TOPLAM 

İSTİHDAMI 
2008 2009 2009 

1 Lockheed Martin ABD Ac,El,Mi,Sp 29.880 33.430 45.189 140.000 

2 Boing ABD Ac,El,Mi,Sp 29.200 33.250 68.281 157.100 

3 Northrop 
Grumman ABD Ac,El,Mi, 

Ser,Sh,Sp 26.090 27.000 33.755 120.700 

4 General Dynamic ABD A,El,MV, 
SA/A,Sh 22.780 25.590 31.981 91.700 

5 Raytheon ABD El, Mi 21.030 23.080 24.881 75.000 

Kaynak: www.sipri.org/research/armaments/production/Top100 den derlenmiştir. 

Not: A=Silah, Ac= Hava Aracı (Uçak,Helikopter),  El= Elektronik, Mi= Roket, Füze, MV=Askeri 

Araç, SA/A= Küçük silah ve Mühimmat, Sh= Gemi, Sp= Uzay 

  Dünya ölçeğinde savunma sanayi alanında üretim yapan ilk 100 firmanın 

toplam silah satışları, 2008 global krizine rağmen 2009 yılında %8 lik bir artışla 14,1 

milyar dolar artarak 401 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılı toplam silah satışlarının 

%91,7 si, 368 milyar dolar ile 78 adet ABD ve AB şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

ABD’ne ait 45 şirket savunma sanayi alanında baş aktör rolünü oynayarak 247 milyar 

dolar ile bu satışların %61,5’ini gerçekleştirerek rekabet üstünlüğünü göstermiştir. AB 
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ise 33 şirket ve 120 milyar dolarlık satış ile toplam satışların sadece %30’unu 

gerçekleştirebilmiştir (www.sipri.org/media/pressreleases/2011/top100companies).  

  Bununla beraber, Avrupa’nın en büyük füze grubu Matra Bae Dynamics’in 

yıllık satışları 1,5 milyar dolar iken Amerikan Raytheon yılda 5 milyar dolarlık füze 

satmaktadır. Amerika’da savaş uçağı ve helikopter şirket sayısı beş, Avrupa’da ondur. 

Amerika’da füze üreten şirket sayısı dört iken Avrupa’da on birdir. Söz konusu parçalı 

durum (Akar,2003:27), tablo 2.1 ve tablo 2.2 incelendiğinde de gözler önüne 

serilmektedir. ABD’nde 5 şirket ile 205 milyar dolar ciro yaparak 584.500 kişi istihdam 

ederken, AB ancak 15 şirket 193 milyar dolar ciro ve 513.420 işgücü ile ABD’nin beş 

şirketine yaklaşabilmektedir.  

Buna rağmen AB, ABD Savunma sanayisinin yeniden yapılanması ile oluşan 

dünyadaki ticari rekabet koşullarında, kapsamlı dönüşümünü bir iş dünyası tepkimesi 

olarak, gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ancak AB savunma sanayisinin önünde; 

gelecekteki büyüklüğü ve yapısının ne olacağı, buna da bağlı olarak da uzun vadeli 

kararların üretilmesi gibi bir gündem durmaktadır. Avrupa Savunma Sanayi ve teknoloji 

tabanının, gelecekteki gücü ve anatomisi bu kararlara bağlı olarak değişecektir 

(Yarman,t.y.:3). 

Savunma sanayi alanında AB ülkeleri içinde gerçekleştirilen konsolidasyona 

rağmen, büyük silah üreticisi devletlerarasında temel politikalar bakımından 

farklılıklarda mevcuttur. Bu bağlamda AB içindeki savunma sanayi gelişmiş ülkeler tek 

tek ele alınarak incelenmiştir. 

2.2.5.1.  İngiltere 

Yüksek teknolojik üretim kapasitesine sahip olan İngiltere, Havacılık ve 

Savunma sektöründe Avrupa’nın lideri konumundadır. Savunma sanayini büyük oranda 

özelleştiren İngiltere’de üç büyük milli ana yüklenici firma (British Aerospace, GEC-

Marconi ve GKN) dışında daha küçük ve alanlarında uzmanlaşmış firmalar 

yoğunluktadır. İngiltere’de tek başına Fransa, Almanya, İtalya, İspanya savunma sanayi 

toplamlarından daha fazla KOBİ savunma sanayine hizmet etmektedir. Bu kapsamda 
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çalışan 9.000 firma içinde yarım milyondan fazla insan istihdam edilmektedir 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/uk-industry.htm). 

ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci savunma teçhizatı üreticisi 

konumunda (Gümüşdaş,2010:140) olan İngiltere, açık bir sanayi politikası ve bağımsız 

özel sanayi çalışmalarına önderlik etmeyerek (Aytürk,2008:76), savunma sistem 

tedarikinde uluslararası rekabet ile “en iyiyi en ucuza alma” sistemini uyguladığı 

söylenmektedir. Ancak daha önceden yapılan incelemelerde savunma sistem 

tedariklerinin %80’nin İngiliz firmalarından, %10’nun Avrupa ülkeleri ile ortak üretim 

ve %10’nun ABD’den yapıldığı ortaya çıkmıştır (TÜBİTAK SHU Panel Raporu Ek-12, 

2003:4). 

İngiltere bakımından silah ve teçhizat tedarikinde, ABD ile transatlantik bir 

işbirliğinin iki yönlü olması daha önemlidir. Bu transatlantik iş birliğinin yanı sıra 

İngiltere, bazı projelerde Avrupa Birliği ortakları ile beraber ortak üretim yoluna 

giderek güçlü bir Avrupa sanayi içinde katkıda bulunmaktadır. Hatta bazı projelerde 

Avrupalı ortaklarını, ABD firmalarına tercih edebilmektedir (Gümüşdaş,2010:140). 

İngiltere’de savunma teçhizat tedarik politikaları Levene reformlarından (1985) sonra 

üç temel üzerine kurulmuştur. Buna göre (Dabağer,2005:103); 

 Rekabete açık: Hem yerli hem de yabancı tedarikçiler gerek gelişim için gerekse 

ürün anlaşmaları için rekabet edebilmelidir. 

 Sabit fiyat anlaşmaları: Tedarikçiler ürün risklerini üstlenmeliler aynı zamanda 

elde edilebilecek yüksek faydalarda ödüllendirilmeliler. 

 Ödemeler ilerlemeye bağlı olmalı: Bütçe kontrolü tüm noktalarda 

kuvvetlendirilmelidir. 

Savunma sanayi gelişmiş olan İngiltere, aynı zamanda dünyanın en önemli silah 

ihracatçısı konumundadır. SIPRI verilerine göre tüm dünyada gerçekleşen 

konvansiyonel silah ihracatında İngiltere 2006-2009 döneminde %4 pay ile en büyük 

silah ihracatçısı 5 ülke arasında, ancak sonuncu sırada yer almıştır. İngiltere’nin en fazla 

konvansiyonel silah sattığı ülkeler arasında %23 ile ABD ilk sırada yer alırken, %19 ile 
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Suudi Arabistan ve %10 ile Hindistan gelmektedir (SIPRIYearbook Summary,2011:12). 

 Ülke aynı yıllar arası; ABD’ne 944 milyon dolar, Hindistan’a 500 milyon dolar, 

Suudi Arabistan’a 474 milyon dolar, Şili’ye 456 milyon dolar, Güney Afrika’ya 253 

milyon dolar, İtalya’ya 245 milyon dolar, Çin’e 190 milyon dolar,  İsviçre’ye 188 

milyon dolar, Japonya’ya 109 milyon dolar, Türkiye’ye 96 milyon dolar, ve Malezya’ya 

95 milyon dolar olmak üzere toplamda 26 farklı ülkeye 3.877 milyon dolarlık ihracat 

yapmıştır. İngiltere gerçekleştirdiği bu ihracat karşılığında ABD’den 1.220 milyon dolar 

Hollanda’dan 399 milyon dolar ve Kanada’dan 138 milyon dolar olmak üzere 12 farklı 

ülkeden 2.000 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İhracat kalemlerinin en büyüklerini alt 

sistem bazında 1.849 milyon dolarla Hava aracı, 577 milyon dolarla Roket ve Füzeler, 

463 milyon dolarla Gemi, 227 milyon dolarla motorlar oluşturmaktadır. İthalat 

kalemlerini ise 530 milyon dolarla hava aracı, 645 milyon dolarla füze ve roketler ile 

384 milyon dolarla gemi alanında yapılan ithalatlar oluşturmaktadır 

(http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). Transatlantik işbirliğini önde 

tutan İngiltere’nin, ABD ile yapılan ihracat-ithalat rakamlarına bakıldığında ilişkinin 

boyutu ortaya çıkmaktadır. Fakat İngiliz firmaların ABD’ye olan savunma sistemleri 

ihracatı, ABD firmalarının İngiltere’ye olan ihracatına göre çok düşük seviyede kaldığı 

görülmektedir. 

İngiltere’nin yüksek ihracat ve düşük ithalat rakamlarına rağmen,  SIPRI’nin 

dünyada silah üretimi yapan en büyük 100 firması içinde 2009 yılında 12 firması 

bulunmaktadır. Bu sıralamada yer alan BAE System 35.000 milyon dolar yıllık cirosu 

ve 98.000 kişilik istihdamı ile 2’nci sırada yer almaktadır. Bu verilere göre BAE 

System, Rolls-Royce, Cobham, Serco, İnternational Group, QinetiQ, VT Group, Thales 

Air Defence, GKN, Ultra Electronics, Meggitt, Chemring Group şirketleri 78.588 

milyon dolar toplam satış gerçekleştirirken, BAE System, QinetiQ, GKN’nin toplam 

222 milyon dolar zararına rağmen, adı geçen İngiliz şirketleri 5.006 milyon dolarlık kar 

elde etmişlerdir. İngiltere bu 12 firma içinde 300.670 kişi istihdam ederek, cirosu ve 

ihracatı ve istihdamı ile AB içindeki büyüklüğü de ortaya çıkmaktadır. 

(www.sipri.org/research/armaments/production/Top100)  
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2.2.5.2.  Fransa 

Avrupa’nın en gelişmiş savunma ve havacılık sanayine sahip 

(Dabağer,2005:102) Fransa, Avrupa savunma sanayinde gerçekleşen konsolidasyon 

faaliyetlerinde aktif bir rol üstlenmiştir. Fransa hükümeti, Fransız savunma sanayi 

firmalarının uluslararası platformlarda birleşmeleri desteklerken, bunun devlet 

denetiminde yapılması gerektiğini savunmuştur. Fransa özellikle ulusal çapta 

dublikasyonu önlemek ve maliyetleri asgariye çekmek amacıyla, mükerrer üretim yapan 

firmalar arası birleşmeleri destekleyerek, Fransız firmalarının uluslararası alanda 

rekabet şansını artırmaya çabalamıştır (Gümüşdaş,2010:138-139).  

Buna rağmen Fransa özellikle kritik teknolojiler üzerindeki hâkimiyetini 

kaybetmemek, yurtiçi istihdamın devam edebilmesi ve tamamen dışa bağımlı olma 

tehlikesinden uzak durabilmek için savunma sanayinde özelleştirmeye soğuk bakarak 

devletin varlığını devam ettirmektedir. Bu bağlamda Fransa’da; Elektronik alanında 

faaliyet gösteren Thomson SA, Gemi inşa alanında faaliyet gösteren DCN ve Zırhlı araç 

alanında faaliyet gösteren GIAT’da devletin payı %100; Savunma elektroniği, Gemi 

inşa Havacılık-Uzay alanlarında faaliyet gösteren THALES’de %32,6; Motor, iniş 

sistemleri ve tahrik alanında faaliyet gösteren SNECMA Group’da %97,2; Kimya ve 

patlayıcı alanında faaliyet gösteren Group SNPE firmalarında %99,7 oranında devletin 

payı vardır (Korkmazyürek,2004:480). 

 Fransa, bu devlete aidiyetlik ilkesine rağmen SIPRI’nin her yıl yayınlamış 

olduğu, dünyada silah üretimi yapan en büyük 100 firma içine 9 firmasını sokma 

başarısını sağlamıştır. Bu verilere göre Thales, Safran, DCNS, Eurocopter, EADS, 

CEA, MBDA, Grouppe Dassault ve Nexter şirketleri toplam Eurocopter ve EADS 

firmaları haricinde (kar açıklaması yapmamışlardır) 1,886 milyon dolar kar ile 55.646 

milyon dolar toplam satış gerçekleştirirken 197.510 kişi istihdam etmişlerdir 

(www.sipri.org/research/armaments/production/Top100) 

Savunma ihracat olanaklarını artırmak isteyen Fransa, ithalat yapacak ülkelere 

kullandırmak üzere sabit faizli, uzun dönemli ve çok sayıda eşit taksit halinde geri 

ödenebilecek krediler temin edilebilmesi için etkin bir finansal mekanizma kurmuştur. 
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Buna göre oluşabilecek ticari ve politik risklere karşı, ihracatı gerçekleştiren şirketi 

korumak için bir sigorta şirketi vasıtasıyla, ticari bankalar kanalıyla sağlanan krediler 

garanti altına alınmaktadır. Dolayısıyla bu durum özellikle finansal sıkıntı yaşayan 

ülkelerdeki ithalatçılar karşısında ihracatçının ihalelerdeki başarı şansını arttırmaktadır 

(Güneş,2007:50). 

Kurulan bu sistemlerle Fransa’nın son zamanlarda gerçekleştirdiği savunma 

ürünleri ihracatına baktığımız zaman ise SIPRI verilerine göre ABD, Rusya ve 

Almanya’dan sonra 2006-2009 yılları arasında Fransa %7’lik payla dünyanın en büyük 

dördüncü konvansiyonel silah ihracatçı ülkesi konumundadır. Fransa’nın silah ihraç 

ettiği ülkelere bakıldığında ise; %23 pay ile Singapur ilk sırada yer alırken, %16 ile 

Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada ve son olarak da %12 payla Yunanistan üçüncü 

sırada yer almaktadır (SIPRI Yearbook Summary,2011:12). Ülke aynı yıllar arası 

ithalatının en büyük payını 108 milyon dolar ile Avusturya’ya ayırırken, İtalya’dan 60 

milyon dolar, Almanya’dan 30 milyon dolar ve İsrail’den 14 milyon dolarlık ithalat 

gerçekleştirmiştir (http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). Jane’s 

verilerine göre ise Fransa 2006 yılında 5.483 milyon dolar, 2007 yılında 3.380 milyon 

dolar ve 2008 yılında 8.280 milyon dolar tutarında savunma ihracatı gerçekleştirirken, 

2006 yılında 105 milyon dolar ve 2007 yılında da 28 milyon dolar tutarında savunma 

ithalatı gerçekleştirmiştir. Ülkenin ihracat ve ithalat değerleri arasındaki fark oldukça 

dikkat çekicidir (Gümüşdaş,2010:139). 

2.2.5.3. Almanya 

Almanya açık olarak savunma sanayinin özelleşmesini sanayi politikalarında 

desteklememektedir. Bununla beraber devlet askerî teçhizatın en büyük alıcısı 

konumundadır (Uslu,2007:35). Almanya ortak savunma projelerinde AB ve ABD 

arasında dengeli davranarak ABD pazarına girişini korumaya istekli gibi görünmektedir 

(Gümüşdaş,2010:141). Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve bunu ABD kanadına 

katmak Alman Savunma Bakanlığının belirttiği politik bir hedeftir. Dolayısıyla 

Almanya için AB ve ABD arasında genel bir öncelik vermek yerine bunun projeye göre 

değişebileceği söylenebilir (Dabağer,2005:104).  
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Almanya için politik ittifaklara olan bağlılık ve ortak çalışma, askerî 

standartlığın sağlanması, teknolojik alış veriş ve ekonomik olarak geniş bir pazara olan 

ihtiyaçtan dolayı, tedarikçi ile savunma sanayi iş birliğinin önemi büyüktür. Bu nedenle 

Almanya silah üretiminin yaklaşık %75’ini tedarikçi ülkelerle ortak olarak yapmaktadır 

(Uslu,2007:36). Buna rağmen Almanya’da yabancı şirketlerin savunma sistem 

ihalelerine katılmaları prensip olarak mümkünken, tedarik sözleşmelerinin 3/4’ü ulusal 

şirketlerle yapılmaktadır. Savunma sistem ihalelerinin sadece %15’i açık ihale ile 

tedarik edilirken, geri kalanı çağrılan tek veya birkaç “ulusal” şirketle pazarlık sonucu 

sözleşmeye bağlanır (TÜBİTAK SHU Panel Raporu Ek-12, 2003:4). 

Son yıllarda savunma harcamalarında gittiği kısıtlamalarla sivil teknolojilerini 

güçlendirerek ve çifte kullanım teknolojilerin Ar-Ge’sine daha fazla ağırlık veren 

Almanya (Uslu,2007:36); SIPRI verilerine göre tüm dünyada gerçekleşen 

konvansiyonel silah ihracatında 2006-2009 döneminde %11 pay ile en büyük silah 

ihracatçısı 5 ülke arasında 3. sırada yer almıştır. Almanya’nın en fazla konvansiyonel 

silah sattığı ülkeler arasında %15 ile Yunanistan başı çekerken, %11 ile Güney Afrika 

ve %10 ile Türkiye gelmektedir (SIPRI Yearbook Summary,2011:12). Ülke aynı yıllar 

arası; Yunanistan’a 1.534 milyon dolar, Güney Afrika’ya 1.457 milyon dolar, 

Türkiye’ye 1.193 milyon dolar, Güney Kore’ye 1.184 milyon dolar, Avusturya’ya 832 

milyon dolar, İtalya’ya 709 milyon dolar, İspanya’ya 675 milyon dolar, Malezya’ya 641 

milyon dolar, Avusturalya’ya 273 milyon dolar, ABD’ye 248 milyon dolar, Hollanda’ya 

176 milyon dolar ve Hindistan’a 104 milyon dolar olmak üzere toplamda 49 farklı 

ülkeye 10.693 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Almanya gerçekleştirdiği bu ihracat 

karşılığında Hollanda’dan 372 milyon dolar, ABD’den 196 milyon dolar ve Fransa’dan 

66 milyon dolar olmak üzere 8 farklı ülkeden sadece 712 milyon dolarlık ithalat 

yapmıştır. İhracat kalemlerinin en büyüklerini alt sistem bazında 4.485 milyon dolarla 

Gemi, 3.207 milyon dolarla zırhlı araç ve 1.176 milyon dolarla hava aracı oluştururken, 

ithalat kalemlerini 347 milyon dolarla hava aracı, 248 milyon dolarla füze ve roketler 

oluşturmaktadır (http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). 

Almanya, yüksek ihracat ve düşük ithalat rakamlarına rağmen,  SIPRI’nin 

dünyada silah üretimi yapan en büyük 100 firması içinde 2009 yılında sadece 5 firması 

yer almaktadır. Bu verilere göre Rheinmental, Kraus Maffei Factories, Thyssen Group, 
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Diehl, MTU Aero Engines şirketleri 69.492 milyon dolar toplam satış gerçekleştirirken, 

Thyssen Group’un 2.601 milyon dolarlık zararı ve Rheinmental’in 72 milyon dolarlık 

zararı nedeniyle toplamda 2.236 milyon dolar zarar etmişlerdir. Almanya bu 5 firma 

içinde 230.300 kişi istihdamı, cirosu ve ihracatı ile şirket yapılarının büyüklüğünü 

ortaya koymaktadır (www.sipri.org/research/armaments/production/Top100). Ülkedeki 

Milli Ana Yüklenici firmaları ise şu şekildedir; Uçak, uzay ve askeri elektronik DASA, 

Zırhlı araç Krauss Maffei, Özel zırhlı araç Thyssen (Dabağer,2005:98). 

2.2.5.4. İtalya 

1990 yılında İtalya, 4,5 milyar dolar savunma satışları, 8000 firma (200 ana 

firma) ve 50.000-80.000 kişi istihdamıyla Avrupa’nın 4’ncü büyük savunma sanayisine 

sahipti. 1990 yılına kadar Amerikan sistemlerinin lisansla üretimi ya da Amerikan 

Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalıyla savunma teçhizatını tedarik ederken, soğuk 

savaşın sona ermesiyle yaşanan savunma harcamalarındaki düşüş trendi, İtalya’yı AB 

içinde konsolidasyonun en güçlü savunucusu konumuna getirmiştir 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/it-industry.htm).  

Bu bağlamda yapılan BAB, WEAG ve OCCAR gibi oluşumlarda yer alan 

İtalya, özellikle Ar-Ge ve yeni teknolojilere İtalyan katılımını teklif eden üreticilere açık 

olarak, Amerikalı ve Avrupalı tedarikçilerle birlikte çalışmaktadır. Buna rağmen İtalya 

saydam olmayan tedarik sistemine sahiptir. Rekabet ve politik kararların etkinliği, 

tutarsız bir savunma pazarını ortaya çıkarmaktadır. Bu da savunma pazarına giriş 

yapmak isteyen yabancı firmaları ziyadesiyle etkilemektedir.  İtalya ve ABD arasındaki 

güçlü jeopolitik ilişki ve derin işbirliğine rağmen ABD’li firmalar bile, İtalya 

pazarlarına girerken zorluk yaşamaktadır (http://www.globalsecurity.org/military/world/ 

europe/it-industry.htm).  

Silahlanmadaki etkinliğini artırmak isteyen İtalya, savunmayı yeniden 

yapılandırma çalışmaları çerçevesinde, silahlanmayla ilgili birçok işlevi bir araya 

getirerek savunma sanayi stratejisinin oluşturulması ve silahlanma sürecinden sorumlu 

yeni bir birleşik Savunma Genel Sekreterliği ve Ulusal Silahlanma Direktörlüğü 
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(SG/DNA) kurmuştur. SG/DNA’nın görevlerinden birisi, özellikle ileri teknoloji 

gerektiren alanlarda, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde aktif olarak rol almaktır. 

Bu alandaki en önemli sorunlardan birisi kilit öneme sahip İtalyan savunma 

kabiliyetlerini devam ettirecek endüstri stratejisini oluşturmaktır. Bu da rekabetçi 

küresel pazarlarda İtalyan savunma sanayinin etkili olabilmesini sağlayacak kaynaklara 

ve özgürlüğe sahip olması anlamına gelmektedir (http://www.globalsecurity.org/ 

military/world/europe/it-industry.htm). 

SIPRI verilerine göre tüm dünyada gerçekleşen konvansiyonel silah ihracatında 

İtalya 2006-2009 döneminde en büyük silah ihracatçısı 50 ülke arasında 9. sırada yer 

alırken, ithalat sıralamasında 26. sırada yer alarak savunma sanayi alanında 

gelişmişliğini sergilemektedir. 46 değişik ülkeye 2.116 milyon dolarlık ihracat yapan 

İtalya’nın, en fazla konvansiyonel silah sattığı ülkeler arasında Şili, Peru, Polonya ve 

İspanya gelmektedir. Aynı yıllar arası 1.205 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren ülke, 

ithalatının en büyük kısmını sırasıyla Almanya, Fransa ve ABD’den 

gerçekleştirmektedir (http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). Aynı 

kaynakta 2006-2009 yılları arası Türkiye ile olan ihracat ilişkisi 65 milyon dolar olarak 

gözükmektedir. Oysa İtalya-Türkiye arasında ortak olarak geliştirilen 50 adetlik ATAK 

Helikopter projesi 2008 yılında başlamış, 2 milyar dolara mal olacak bir projedir. Bu 

rakamların ne kadarı SIPRI verilerine yansıdı veya yansıyacaktır bilinmemektedir.  

  İtalya’nın gerçekleştirdiği bu ihracatın hangi ana sektörler tarafından 

yapıldığına bakıldığında 499 milyon dolarla Hava Aracı ve 496 milyon dolarla Sensör 

sanayi başı çekerken; 413 milyon dolarla Gemi, 220 milyon dolarla zırhlı araç ve 272 

milyon dolarla Roket ve Füze, 102 milyon dolarla Top sanayi karşımıza çıkmaktadır. 

İthalat kalemlerini ise 550 milyon dolarla Gemi, 299 milyon dolarla füze ve roketler, 

114 milyon dolarla Motor, 123 milyon dolarla Top sektörü oluşturmaktadır 

(http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). 

Savunma sektörünün havacılık, elektrik-elektronik, komuta kontrol sistemleri, 

Aviyonik, gelişmiş kompozit üretimi, gelişmiş mühimmatlar, yazılım ve similatör 

teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren İtalya’nın, SIPRI’nin dünyada silah üretimi 

yapan en büyük 100 firması içinde 2009 yılında 9 firması yer almaktadır. Bu verilere 
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göre Finmeccanica, Alenia Aeronautica, Fincantieri, Communications, Selex Galileo, 

Iveco, MBDA İtaly, Fiat ve Avio şirketleri 116.936 milyon dolar toplam satış 

gerçekleştirirken, Fincantieri, Iveco ve Fiat’ın 1.392 milyon dolarlık zarar 

açıklamışlardır. Adı geçen diğer firmaların toplam karı 1.275 milyon dolardır. İtalya bu 

9 firma içinde 321.020 kişi istihdamı ve cirosu ile Avrupa savunma pazarı içinde 

büyüklüğünü ortaya koymaktadır (www.sipri.org/research/armaments/production/ 

Top100). 

2.2.5.5.  İspanya 

1990’lı yıllarda İspanya’nın savunma sanayi ABD’de olduğu gibi bir daralma 

ve yeniden yapılanma süreci yaşamıştır. Yaşanan bu değişim, endüstriler ile hükümet 

arasında yeni ilişkiler oluşturmuştur. Önceleri kamu firmalarının hâkim olduğu sektör, 

İspanyol hükümetinin özelleştirmeleri teşvik etmesiyle özel firmaların hâkimiyetine 

geçmiştir. Bu şekilde ABD’den yapılan savunma malzemelerinin ithalatı azalmıştır 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/es-industry.htm). 

 2010 yılına kadar İspanya’nın başlıca savunma firmaları olan Navantia, Indra, 

GDSBS ve EADS-Airbas Military ağır nakliye ve tanker uçaklar, özel gemicilik, kara 

muharebe araçları ve C4I sistemleri üretimi yaparak, uluslararası alanda iyi bir konumda 

yer almışlardır. 2010 yılı itibariyle İspanya savunma sektöründe 850 firma faaliyet 

göstermektedir. Bu firmalar, 18.000 doğrudan iş ve %40’ı ihracattan oluşan 3,5 milyar 

dolarlık ortak iş hacmi üretmiştir. İspanya açısından büyük olarak nitelenecek 50 şirkete 

rağmen; ortak iş hacminin %80’i yerli sanayinin dört büyük firması olan denizcilik 

alanında faaliyet gösteren Navantia, kara sistemleri üreticisi GDSBS, havacılık devi 

EADS ve bilgi teknolojiler şampiyonu Indra tarafından gerçekleştirilmiştir 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/es-industry.htm). 

İspanya,  SIPRI’nin dünyada silah üretimi yapan en büyük 100 firması içinde 

2009 yılında 3 firması yer almaktadır. Bu verilere göre İndra, Navantia ve CASA 

şirketleri 8.839 milyon dolar toplam satış gerçekleştirirken, Navantia ve CASA’nın 

açıkladığı 383 milyon dolarlık zarar, toplam satışlar dikkate alındığında 2008 global 
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krizinin İspanya savunma sanayini ne kadar etkilediğini gözler önüne sermektedir. 

İndra’nın karı ise 272 milyon dolardır. İspanya bu 3 firma içinde 38.050 kişi istihdam 

etmektedir ( www.sipri.org/research/armaments/production/Top100). 

İspanya’nın havacılık sektörü sürekli büyümektedir. CASA İspanya’nın en 

büyük havacılık şirketidir ve EADS üyesidir. Aerospatiale Matra, CASA ve Daimler 

Chrysler Aerospace’in birleşmesinden oluşmuştur. Hafif askeri nakliye uçakları üzerine 

dünya pazarında lider konumda yer alan bu firma, ürettiği C-212, CN-235, C-295 ve C-

101 gibi uçaklarla dünya üzerinde 100’den fazla kullanıcıya ve 700’den fazla uçan 

uçağa sahiptir (http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/es-industry.htm). 

CN-235 hafif nakliye uçakları, İspanya-Türkiye arasında yapılan 52 adetlik (2 adedi 

hazır alım, 50 adedi TAI’de üretilmek üzere TAI-CASA ortak üretim) sözleşme ile 

Türkiye tarafından da kullanılmaktadır. 

SIPRI verilerine göre tüm dünyada gerçekleşen konvansiyonel silah ihracatında 

İspanya 2006-2009 döneminde en büyük silah ihracatçısı 50 ülke arasında AB içinde 

Almanya, Fransa, İngiltere’nin ardından 7. sırada yer alırken, ithalat sıralamasında 25. 

sırada yer alarak savunma sanayi alanında gelişmişliğini sergilemektedir. Bu dönemde 

21 değişik ülkeye 3.048 milyon dolarlık ihracat yapan İspanya’nın, en fazla 

konvansiyonel silah sattığı ülkeler arasında 1.706 milyon dolar ile Norveç ilk sırada yer 

alırken, Şili’ye 304 milyon dolar, Malezya’ya 299 milyon dolar, Brezilya’ya 156 milyon 

dolar, Portekiz’e 117 milyon dolar ve ABD’ye 138 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirmiştir. Aynı yıllar arası 1.286 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren ülke, 

ithalatının en büyük kısmını sırasıyla 667 milyon dolar ile Almanya, 233 milyon dolar 

ABD, 142 milyon dolar İtalya, 132 milyon dolar İsviçre ve 64 milyon dolar Fransa 

olmak üzere 8 farklı ülkeden yapmıştır (http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/ 

values.php).  

 İspanya’nın gerçekleştirdiği bu ihracatın hangi ana sektörler tarafından 

yapıldığına bakıldığında; 2.336 milyon dolarla Gemi sanayi başı çekerken havacılık 

devi olarak nitelenen İspanya bu yıllar arası sadece 651 milyon dolarlık Hava Aracı ve 

malzemesi ihracatı yapabilmiştir. Denizcilik ve havacılık ihracatlarını 41 milyon dolarla 

Sensör sanayi, 15 milyon dolarla Top sanayi 5 milyon dolarla zırhlı araç sanayi takip 
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etmektedir. İthalat kalemlerini ise 726 milyon dolarla zırhlı araçlar, 249 milyon dolarla 

Sensörler, 170 milyon dolarla roket ve füzeler, 74 milyon dolarla Motor, 3 milyon 

dolarla Top sektörü oluştururken 63 milyon dolarlık havacılık malzemesi ithal etmiştir 

(http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). 

2.2.5.6.  İsveç 

Avrupa’da beşinci büyük ekonomi olan İsveç’in, savunma endüstrisinin tarihi, 

İsveç’in daha aktif bir güç olduğu dönemlere kadar uzanmaktadır. Askeri gemiler ve 

denizaltı konusunda uzmanlaşmış Karlskronaveret, topçu sistemlerinin üreticisi Bofors 

300 yıldan fazla zamandır bu alanda faaliyet gösteren şirketler olup tarihi süreç 

bakımından örnek olarak gösterilebilir. Yeni teknolojilerin uygulanmasında öncü 

konumda ülke, 1900’lü yıllardan itibaren sanayisini geliştirirken, İkinci Dünya Savaşı 

sırasında silah ithalatının kesilmesi, İsveç’in kendi kendine yeter, gelişkin bir savunma 

sanayi kurmasına sebep olmuştur.  

1990’lı yıllarda soğuk savaşın bitmesi neticesi azalan savunma harcamaları, 

diğer gelişmiş AB ülkeleri gibi İsveç savunma sanayini de etkileyerek, şirket 

birleşmeleri ve konsolidasyona sebebiyet vermiştir. İlk büyük şirket birleşmesini 1997 

de Haglundr’un bir İngiliz şirketi olan Alvis tarafından devralınmasıyla yaşamıştır. 

1998 yılında İngiliz BAE, SAAB firmasının %35’lik hissesini satın alarak en büyük 

ortak haline gelmiştir. 2000 yılında United Defence, Bofors’un tamamını satın almıştır. 

Aynı zamanda HDW firması da Kockums’un %100’ünü satın almıştır. 2004 yılında 

BAE System Alvis’i satın alarak Land Systems Hagglunds’u kurmuştur. 2005 yılında 

ise Thyssen Werften ve HDW birleşerek ThyssenKrup Marine System AG 

oluşturmuşlardır (http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/industry-se.htm) 

Büyük ölçüde bağımsız bir yapıya sahip olan İsveç savunma sanayi, bağımsız 

olarak üretim yapmanın verdiği teknik üstünlüğe sahiptir. Yüksek kaliteli savaş 

uçakları, denizaltı, radar sistemleri ve komuta kontrol sistemleri üretme ve geliştirme 

kabiliyetine sahip olan İsveç firmaları, hem diğer savunma şirketleri için ortaklık 

bakımından cazip hale gelirken, günümüzde İsveç’in askeri donanım ihtiyacının 
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%90’ını karşılayabilecek seviyeye de gelmişlerdir (http://www.globalsecurity.org 

/military/world/europe/industry-se.htm) 

30.000 kişinin istihdam edildiği İsveç savunma sanayi, küresel silah ihracatının 

ancak %1’ini gerçekleştirebilmektedir. SIPRI verilerine göre 2006-2009 döneminde en 

büyük küresel 50 silah ihracatçısı ülke içinde 1.563 milyon dolarlık ihracatıyla 12’nci 

sırada yer alırken, ilk 50 ithalatçısı ülkeler sıralamasında yer almamıştır. 25 ülkeye 

ihracat yapan ülke; ihracatın en büyük kısmını, 368 milyon dolar ile Macaristan, 237 

milyon dolar Güney Afrika Cumhuriyeti, 167 milyon dolar Finlandiya, 148 milyon 

dolar Hollanda, 120 milyon dolar Yunanistan, 119 milyon dolar Danimarka, 106 milyon 

dolar Pakistan oluşturmaktadır. İhracatın alt sektörlere dağılımında ise, 708 milyon 

dolar ile Uçak ilk sırada yer alarak İsveç’in Uçak sanayinde gelişmişliğini ortaya 

koymaktadır. Zırhlı araç sanayi 354 milyon dolar, Sensör sanayi 280 milyon dolar, Füze 

sanayi 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 300 yıllık geçmişe sahip olan 

denizcilik sadece 72 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirebilmiştir (http://armstrade. 

sipri.org/armstrade/page/values.php). 

2006-2009 döneminde toplam 269 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren ülke, 

en büyük ithalatını 91 milyon dolar ile ABD ile yapmıştır. Ayrıca Kanada, Almanya, 

İtalya ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile de ithalat ilişkisi bulunmaktadır. İthalat 

kalemleri incelendiğinde, sadece uçak ve zırhlı araç alımı yaptığı görülmektedir. 

(http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php). İsveç’in yine SIPRI kayıtlarına 

göre Türkiye ile 1950-2009 yılları arasında hiçbir savunma sanayi alanında ticari 

ilişkisine rastlanmamıştır. 

Kendi kendine yeten savunma sanayine sahip olan İsveç, her yıl yayınlanan 

SIPRI Top 100 firma listesine sadece bir firmasını sokabilmektedir. Saab firmasının 

2009 cirosu 3220 milyon dolar, karı 91 milyon dolar ve istihdamı 13.160 kişidir               

( www.sipri.org/research/armaments/production/Top100). 

 

 



86 

 

2.3. TÜRKİYE SAVUNMA POLİTİKASI VE SAVUNMA SANAYİ 

Doğu Bloku ülkelerin benimsedikleri düşünce yapısının kendiliğinden 

yıkılmasıyla beraber, 1989’da Soğuk Savaş sona ererek dünyayı tek kutuplu bir hale 

getirmiştir. Tek kutuplu dünyada konvansiyonel savaşlara sebebiyet verecek karşı güç 

algılamasının ortadan kalkmasıyla beraber 1990 yılından sonra dünyanın gelişmiş 

devletleri yeniden tehdit ortamlarını değerlendirerek güvenlik ve savunma politikalarını 

revize etmişlerdir.  

Dünya politiğinden ayrı kalamayan Türkiye’de, yeni gelişen tehdit ortamlarına 

bağlı olarak, kendi jeostratejik konumunu doğrultusunda güvenlik ve savunma 

politikasını oluşturmuştur.  

2.3.1.  Türkiye’nin Milli Güvenlik ve Savunma Politikası (MGSP) 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de gecikmiş fakat çok hızlı 

bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimi Soğuk Savaşın sona ermesi, küreselleşme, AB 

müzakere süreci, Türkiye’nin iç ve dış dinamikleri etkilemektedir. Çok boyutlu olarak 

yaşanmakta olan değişim siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanları kapsadığı gibi doğal 

olarak güvenlik ve savunma politikalarını da şekillendirmektedir (Sandıklı,2010). 

Soğuk Savaş’ın ardından iki kutuplu dünya düzeninin yıkılması, Balkanlar, 

Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ortaya güç boşluğu çıkararak, küresel 

belirsizliği artırmış ve bu bölgelerde jeopolitik boşluk alanlarının oluşmasına neden 

olmuştur. Bu jeopolitik boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile 11 Eylül 2001 

tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan terör eylemlerinin ardından, 

asimetrik tehdit kavramı dünya gündemine taşınmıştır (Soğuksu,2007:62).  

Bütün bu gelişmelerin ışığında, güvenlik ve savunma alanında büyük 

değişimlerin yaşandığı 21. Yüzyılda, küreselleşmeye yönelik yeni bir dünya düzeni 

arayışına gidilmesi, belirgin olan tehdit kavramını, çok yönlü ve boyutlu değişken 

haline getirmiştir. Belirsizliklerin hâkim olduğu bu ortam içinde, Türkiye’nin güvenlik 

kaygıları ve tehdit algılamaları temel olarak (Beyaz Kitap,2000:35); 
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 Uluslararası terörizm  

 Bölgesel ve etnik çatışmalar, 

 Ülkelerdeki siyasî ve ekonomik istikrarsızlıklar ve belirsizlikler, 

 Kitle imha silâhları ve uzun menzilli füzelerin yayılması, 

 Köktendincilik, 

 Uyuşturucu ve her türlü silâh kaçakçılığı, şeklinde kendini göstermektedir. 

Jeostratejik konumu itibariyle dünyanın en istikrarsız bölgeleri olan Orta Doğu, 

Balkanlar ve Kafkasların birleşme noktasında bulunan, Akdeniz ve Karadeniz gibi iki 

önemli denize kıyısı olan, bu iki denizi birbirine bağlayan su yollarına hâkim, Orta 

Doğu, Hazar Havzası ve Orta Asya’nın zengin enerji kaynaklarının taşınmasında en 

önemli güzergâhlardan birisini oluşturan, çatışma alanlarına ve muhtemel kriz 

bölgelerine çok yakın coğrafi konuma sahip bir ülke olarak (Yılmaz,2012) Türkiye’nin 

Milli Güvenlik ve Savunma Politikası (MGSP); ülkenin ulusal bağımsızlığını, 

egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek 

esaslarına dayanmaktadır. Bu itibarla, Türkiye; 21’nci yüzyıla girerken, MGSP’nin 

temel esaslarını (MSB 2009 Faaliyet Raporu,2010:158); 

1. Her türlü uluslar arası gerginliğin azaltılmasına, adil ve kalıcı bir barışın 

sağlanmasına azamî katkıda bulunmak, 

2. Bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyeti korumak ve kollamak, 

3. Krizleri ve çatışmaları önleyici tüm tedbirleri almak, 

4. Kollektif savunma sistemlerinde aktif olarak yer almak olarak belirlenmiştir. 

Atatürk’ün koymuş olduğu "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" prensibi çerçevesinde 

belirlenerek, savunmaya yönelik olan MGSP ile Türkiye (Beyaz Kitap,2000:35);  

1. Bulunduğu bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmayı ve bunu geniş 

bölgelere yaymayı, 
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2. Bulunduğu bölgeye ve ötesine yönelik tüm stratejileri etkileyebilecek strateji 

ve güvenlik üreten bir ülke olmayı, 

3. Bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmayı, 

4. İş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek için her türlü fırsattan 

istifade etmeyi ve girişimlerde bulunmayı çağın gerektirdiği hedefler olarak 

görmektedir. 

Günümüzde güvenlik ve istikrar kavramlarının birbirlerini tamamlayan 

özellikleri daha iyi anlaşılmaya başlamış, güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde, 

bir ülkenin güvenliğinin, diğer ülkelerin güvenliğiyle bağlantısının yadsınamayacağı 

ortaya çıkmıştır. Bir ülkenin güvenliğindeki artışın, bir başka ülkenin güvenliğindeki 

eksilme anlamına gelmeyeceği bilinci yerleşmeye başlamıştır (Sandıklı,2010).  

Bu doğrultuda Türkiye MGSP yükümlülüklerini, gerek tek başına bir güç 

olarak, gerekse mensubu olduğu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla, bölgesel iş birliği 

süreçlerinde öncülük, iyi komşuluk ilişkilerinin ve ekonomik iş birliğinin teşviki, zor 

şartlar altında bulunanlara insani yardım, barışı koruma operasyonlarına katılım, 

uyuşmazlıkların çözümü ile çatışma sonrası uzlaşma ve yeniden yapılandırma 

gayretlerine katkı gibi geniş bir yelpazede yerine getirmeye çalışmaktadır 

(Yılmaz,2012). 

2.3.2.  Türkiye’nin Savunma Stratejisi (TSS) 

Belirtilen MGSP’nin desteklenebilmesi için Türkiye’nin Savunma Stratejisi 

dört önemli hususu içermektedir. Bunlar (Beyaz Kitap,2000:36); 

  Caydırıcılık 

  Kriz Yönetimine Askerî Katkı ve Krizlere Müdahale 

  İlerden Savunma 

  Kolektif Güvenlik’dir. 
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Caydırıcılık kapsamında, Türkiye’nin çevresindeki istikrarsızlık ve belirsizlik 

ortamında risk ve tehdit odakları üzerinde caydırıcı etki sağlayacak bir askerî gücün 

idame ettirilmesi, TSS’nin temelini oluşturmaktadır (Beyaz Kitap,2000:36). Bu 

bağlamda Mart 2004 tarihinde, Karadeniz’de terörizm ve yasa dışı faaliyetlere karşı 

tedbir alınması ve bölgenin daha güvenli hale getirilmesi maksadıyla, Karadeniz Uyumu 

Harekâtı (Operation Black Sea Harmony) başlatılarak, yasa dışı faaliyetlere karşı 

Karadeniz’in tamamında caydırıcılık sağlanabilmesi için, Karadeniz’e kıyıdaş diğer 

ülkeler ile ikili ve çoklu temelde anlaşmalar yapılmıştır. Doğu Akdeniz’de ise, Ceyhan 

Terminali çıkışlı stratejik petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki 

muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı caydırıcılık ve NATO’nun bölgedeki deniz 

güvenliği çabalarına destek sağlanması maksadıyla, millî vasıfta Akdeniz Kalkanı 

Harekâtı (Operation Mediterranean Shield) icra edilmeye başlanmıştır (Yılmaz,2012). 

Kriz yönetimine askerî katkı ve krizlere müdahalede ise amaçlanan; 

Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren krizlerde, diplomatik, ekonomik ve diğer kriz 

yönetimi tedbirleriyle uyumlu olarak, anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü için 

askeri güç kullanılarak gerginliğin azaltılması ve silâhlı çatışmaya dönüşmesini 

önlemeye çalışmaktır. Bununla beraber BM ve bağlı olduğu ittifaklar içinde, dünya 

barış ve istikrarını destekleme adına, barış ve istikrarı tehdit edecek krizlerin çözümüne 

yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunarak içinde yer almaktır (Beyaz 

Kitap,2000:36). Altmış yedi yıldır Birleşmiş Milletler, altmış yıldır NATO üyesi olan 

Türkiye, BM şemsiyesi altında Lübnan ve Sudan’da, NATO kapsamında; Kosova, 

Afganistan ve Akdeniz’de, AB şemsiyesi altında ise; Bosna-Hersek’te yürütülen barışı 

destekleme görevlerine, TSK ile katılmaktadır (Yılmaz,2012). 

Olası bir saldırının içeriğinin ve kapsamının mümkün olduğu kadar erken 

teşhis edilmesi ve fiili bir dış saldırıya maruz kalındığında ise, bu saldırının 

durdurulması esası “ilerden savunmanın” temelini oluşturmaktadır (Beyaz Kitap, 

2000:36).  

Kollektif güvenlik anlayışı; MGSP kapsamında uluslararası kuruluşlara, 

ittifaklara ve ilgili devletlere askerî güç ile katkıda bulunulması, askerî konulara ilişkin 

iş birliği, teknik yardım ve eğitim desteğinin sağlanması esasını oluşturmaktadır (Beyaz 
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Kitap,2000:36). Bu kapsamda, 62 ülke ile Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş 

Birliği Anlaşması, 43 ülke ile Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması, 47 ülke ile de 

Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Orta Asya, Kafkasya ve 

Balkanlar’da tarih, kültür ve dil birliğimiz olan dost ve müttefik ülkelere 1992 yılından 

beri askerî yardım faaliyetleri yapılmaktadır  (Yılmaz,2012). 

Jeopolitik ve jeostratejik konumu itibari ile çok yönlü tehdide maruz 

Türkiye’nin, Millî Güvenlik Siyaseti’ni destekleme imkân ve kabiliyetine sahip, MGSP 

ve TSS belirtilen ana esaslar çerçevesine uygun kuvvet yapısının oluşturulması, idamesi 

ve çağın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, Türk Savunma Sanayi politikasının temelini 

oluşturmaktadır. 

2.3.3.  Türkiye’nin Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi 

Türkiye’nin fiziki güvencesi kadar ekonomik hayatının güvencesi de 

önemlidir. Bu nedenle savunma sanayinin organize bir yapı içinde gelişiminin 

sağlanması, faaliyetlerin stratejik bir program dâhilinde gerçekleştirilmesine yönelik 

tedbirlerin uygulamaya konulması, hem ülke güvenliği hem de ekonomik gidişat 

açısından önemlidir (Alnıak,2004). 

Bu meyanda 1998 yılında, Türk savunma sanayinin politika ve stratejisini 

belirlemek amacıyla, Türk Savunma Sanayi Politikası ve Stratejisi Esasları (TSSPSE) 

98/11173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.  

Buna göre, Türk Savunma Sanayi Politikası (Resmi Gazete Sayı:23378,1998:14); 

• Yerli sektör yanında yabancı sektöre de açık, 

• Dinamik bir yapıya kavuşmuş, 

• İhracat potansiyeline ve uluslararası rekabet imkânına sahip, 

• Yeni teknolojilere adapte olmakta güçlük çekmeyen ve teknoloji üretebilen, 

teknolojik gelişmeler karşısında kendini yenileme kabiliyeti bulunan, 
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• Türkiye ile dost veya müttefik ülkeler arasında dengeli bir savunma sanayi 

işbirliğini mümkün kılan ve değişen politik durumlardan asgari düzeyde etkilenen, 

• Mevcut imkanları azami ölçüde kullanan, genel sanayiye entegre olmuş ve 

tekrar yatırımlardan arınmış, sivil amaçlarla da üretim yapabilen, alternatif uğraşı 

alanlarına sahip, 

• Türkiye'nin, güvenlik politikaları kapsamında taraf olduğu, ihracat 

denetimlerine ilişkin çok taraflı rejimlerle ilgili vecibe ve önceliklerini destekleyen, bir 

savunma sanayi alt yapısının oluşturulması şeklindedir. 

Ülkemizdeki sanayicilerin görüşleri de dikkate alınarak uygulamaya konulan 

bu politikanın stratejik temeli; ülke güvenliğinin sağlanması için TSK’nin ihtiyaçlarının 

güvenli ve istikrarlı biçimde karşılanması, bu amaçla yüksek teknolojiye sahip harp 

silah ve teçhizatlarının Türk savunma sanayi imkân ve kabiliyetleri doğrultusunda 

üretilmesi, bunun için gerekli teknoloji tabanının oluşturularak üretim tesislerinin 

kurulması ve kurulmuş bulunan ulusal savunma sanayi tesislerinin teşvik ve 

desteklenmesi oluşturmaktadır (http://www.msb.gov.tr/birimler/arge/html/04Asavunma 

sanayi.htm). 

Savunma sanayi stratejisinin belirlenmesinde, Türkiye'nin Milli Askeri Stratejisi 

(TÜMAS) ile Planlama ve Programlama Direktifi (PPD) kaynak olarak alınmıştır. Bu 

stratejinin uygulanmasında koordinatör makam Milli Savunma Bakanlığı olarak 

belirlenirken, Savunma sanayi stratejisinin, dış politika doğrultusunda ve Türkiye'nin 

taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi hususunda Dışişleri 

Bakanlığı ile koordinasyon yapılması öngörülmüştür (Beyaz Kitap,2000:115) 

Türk savunma sanayine yeni bir anlayış getiren TSSPSE’nin en önemli özelliği, 

teknoloji edinmeyi hedef olarak belirlemesi ve savunma sistemlerini; milli olması 

zorunlu sistemler, kritik sistemler ve diğer sistemler olmak üzere üç başlık altında ele 

almasıdır. Milli olması zorunlu sistemler, yurt dışından tedarik edilebilse dahi 

kullanımda güvenlik nedeniyle sakıncalar doğurabileceği için mutlaka yurt içinde milli 

firmalar tarafından üretilmesi gereken sistemlerdir (Ziylan,2004:8). Kritik sistemlerin 

uzun vadede ülkemizde yerli firmalarca geliştirilip üretilmesi esas alınırken,  mümkün 
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olmayanlar için teknoloji transferi ve ortak üretim öngörülmektedir (Akar,2003:41). 

Diğer sistemlerin tedarikinde maliyet etken olarak belirlenmiştir.  

Ayrıca TSSPSE’de, tedarik, üretim, rekabet, ihracat ve tanıtım ile eğitim gibi 

hususlara değinilerek, bu konularla ilgili prensiplerde ortaya konulmuştur. 

Tedarik konusunda, milli olması zorunlu sistemler ile kritik sistemlerin Ar-

Ge’ye dayalı olarak milli gizlilik dereceli güvenlik belgesine sahip yerli firmalarca 

üretilip geliştirilmesi esas olarak belirlenmiştir. Benimsenen Ar-Ge’ye dayalı tedarik 

nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılan acil alım uygulamalarının azaltılması ve acil alım 

yapılmaması prensip olarak belirlenmiştir. Ayrıca yabancı şirketleri yerli şirketler 

karşısında avantajlı konuma getirmek için gerekli görülmesi halinde yerli firmalar 

lehine %15'e kadar fiyat farkı avantajı verilebileceği ifade edilmiştir (Beyaz Kitap, 

2000:116).  

Üretim konusunda, yerli sanayi alt yapısından azami ölçüde yararlanılması 

öngörülürken, yerli firmaların kalite güvence sistemlerinin, ihracata katkıda bulunmak 

amacıyla kodlama ve tanımlama sistemlerinin uluslararası standartlarda kurulması 

benimsenmiştir (Akar,2003:42). Ayrıca yerli sanayinin gelişmesine paralel olarak TSK 

bünyesindeki tesislerde üretilen yedek parça ve malzeme üretiminin azaltılarak bu 

tesislerin asli görevi olan bakım ve idame faaliyetlerine dönmesi teşvik edilirken, 

projeler çerçevesinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere iş aktarımı sağlanarak, 

teknoloji ve üretimin ülke çapına yayılması hedef olarak benimsenmiştir (Beyaz Kitap, 

2000:116).  

Sonuç olarak, TSSPSE gerektiği gibi uygulanır ve kurumsallaştırılabilirse, 

Türkiye tarihindeki en büyük sanayileşme ve teknoloji edinme sürecine girecektir. 

Çünkü hem TSSPSE, hem de MSB tarafından yayınlanan uygulama yönergesi, savunma 

sanayinin özelliklerini dikkate almakta ve ulusal bilim ve teknoloji altyapısının 

geliştirilmesini hedeflemektedir. Bununla beraber, milli olması zorunlu teknoloji ve 

sistemler ifadesiyle, Türkiye’nin teknoloji edinme ve özgün ürün geliştirme yeteneği 

kalıcı hale gelecektir (Akkaya,2007:52). 
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2.3.4.  Türk Savunma Sanayinin Gelişimi 

Türk savunma sanayinin temeli Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrine 

kadar uzanmakta olup, top ve savaş gemileri gibi çağın en önemli harp araç ve gereçleri 

tamamen yerli imkânlarla üretilebilmiştir. 17’nci yüzyıla kadar güçlü bir konuma sahip 

olan Osmanlı silah sanayi, 18’nci yüzyıldan itibaren Avrupa’daki teknolojik 

gelişmelerin dışında kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm yenilik çabalarına 

rağmen, Birinci Dünya Savaşına gelindiğinde silah sanayi, teknolojik düzeyini ve sanayi 

etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir (www.sasad.org.tr/tarihcemiz).  

1923 yılında yeni kurulan Cumhuriyet, savunma sanayine ilişkin ciddi bir alt 

yapı devralmamıştır. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra başlatılan topyekûn kalkınma 

hareketleri, savunma sanayi alanında da gözlemlenmiştir. Bu nedenle, savunma 

sanayinin gelişimi süreci; 1923-1985 yılları arası ile temelleri 1985 yılında atılan 

günümüz savunma sanayinin, yapılanması olarak iki başlık altında incelenecektir. 

2.3.4.1. Türk Savunma Sanayinin 1923-1985 Dönemi 

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya getirilen makine ve tezgâhlar ulusal 

savunmanın alt yapısını oluşturarak, Cumhuriyet dönemindeki savunma sanayi 

yapılanmasının temelini teşkil etmiştir (Başaran,2009:5). Cumhuriyet’in ilanından sonra 

Türkiye’nin silah üretimine yönelik olarak kabiliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

kalan tersaneler, Zeytinburnu Barut Tesisleri, İstanbul Hereke’de ki top ve çeşitli bakım 

tesisleri, Feshane, Kırkağaç Tapa Fabrikası, Hendek ve Bayramiçi Ağaç Sanayi 

Tesisleri, Konya ve Kayseri güherçile fabrikaları ve savaş sırasında Anadolu’ya gizlice 

getirilen çeşitli makine ve tezgahlar olarak sıralanabilir (Şimsek, 1989:152). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1950’li yıllara kadar savunma sanayi, millilik 

politikası çerçevesinde, topyekûn sanayileşme ve kalkınma hareketinin önemli bir 

parçası olarak kabul edilmiştir. İlk yıllarda karşılaşılan tüm iktisadi ve teknolojik 

olumsuzluklara rağmen, savunma sanayinin devlet imkânları ve yönlendirmesiyle 

geliştirilmesi için, ulusal savunma sanayinin temelini oluşturacak nitelikte girişimlerde 
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bulunulmuştur (www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanayiimiz/Sayfalar/tarihce2.aspx). 

Bu girişimler arasında; Ankara’da kurulan hafif silah ve top tamir atölyeleriyle 

fişek ve marangoz fabrikaları, mühimmat fabrikası, pirinç fabrikası, Kayaş kapsül 

fabrikası, Kırıkkale Elektrik Santrali ve çelik fabrikası, barut, tüfek ve top fabrikaları, 

Mamak Gaz Maskesi Fabrikası ve İstanbul’da çeşitli mühimmat üretimi amacıyla 

kurulan Nuri Killigil tesislerini saymak mümkündür. Denizcilik sanayi açısından ise, 

1924 yılında Yavuz zırhlısının bakımı maksadıyla Gölcük Tersanesi’nin, 1941 yılında 

da Taşkızak Tersanesinin faaliyete geçirilmesi, dönemin savunma sanayi atılımları 

arasında önemli yer tutmaktadır (DPT:2755-ÖİK:699,2007:48). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılık alanında da büyük gelişmeler 

sağlanmıştır. Bu dönemde Hava Kuvvetleri için uçakların büyük çoğunluğu Fransa’dan 

ya da Çekoslovakya’dan alınıyordu. Versay Barış Antlaşması koşulları nedeniyle kendi 

ülkesinde uçak üretimi yapamayan Alman Junkers firmasıyla 1925 yılında ortak 

Tayyare ve Otomobil Motor Türk A.Ş. (TOMTAŞ) kuruldu. Şirketin sermayesi 125 bin 

Lira’ydı ve merkezi de Ankara’ydı. Aynı dönemde Kayseri’de üretim Eskişehir’de ise 

bakım maksatlı tesisler açılmıştır (Şahbaz,2007:7). 

1932 yılında Amerikan Curtiss Aeroplane Firması zamanın en modern uçağı 

olan Curtis-Hawk III av uçağını lisans altında üretmek maksadı ile bir sözleşme 

yapılarak 15 adet üretilmiştir. Eğitim uçağı olarak, yine aynı firmanın Fledgling tipi  

uçakları lisans altında bu tesislerde üretilmiştir. Üretilen ilk Fledgling uçak ta Türk 

devletinin hediyesi olarak 1934 yılında İran’a gönderilmiştir. Bunun yanında,  Alman 

Gotha, Polonya PZL firmaları daha sonra da, 1939 yılında İngiliz Miles Magister 

firmalarıyla lisans anlaşmaları yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı başlarında İngiltere, 

Hurricane av uçaklarını yardım olarak vermektense lisans altında Kayseri’de üretmek 

istemiş, ancak o dönemdeki yetkililerin hatası sonucu bu proje gerçekleşmemiştir. 1940 

yılında Kayseri uçak fabrikasında faaliyet durdurularak, sadece bakım ve tamir işleri 

yapılmıştır (Taşkesen,2006:79). 

1928 yılından 1940 yılına kadar faaliyette olan bu tesislerde; 15 adet Alman 

Junkers, 33 adet Amerikan Curtiss-Hawk, 8 adet Amerikan Fledling Eğitim uçağı, 45 

adet Alman Gotha irtibat uçağı, 10 adet Amerikan Fleed avcı uçağı, 24 adet Polonya 
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PZL uçağı, 24 adet İngiliz Miller-Master (Magister) Eğitim uçağı ve 50 adet 3 ayrı tipte 

planör olmak üzere birçok tipte uçak üretimi yapıldı (Şahbaz,2007:7). 

1935 yılında Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti, 1940 

yılında Alman işgalinden kaçıp, Türkiye’ye sığınan Polonyalı teknik elemanları 

istihdam ederek 1945 de Etimesgut’ta bir uçak fabrikasını hayata geçirmiştir. Fabrikada 

3 adet THK-2, THK-3 akrobasi uçağı ve Türk tasarımı THK-4 modeli uçaklar 

geliştirilmiştir. THK-6 planörü, THK-7 ve THK-9 eğitim planörleri imal edilmiştir. 

Etimesgut fabrikası ile eş güdümlü olarak kurulan modern bir motor fabrikası, düşük 

kapasite ile hayatına devam etmiş, bilahare 1952 yılına gelindiğinde iki fabrika 

birleştirilerek Makine Kimya Endüstri Kurumuna (MKEK) devredilmiştir. Uçak 

fabrikasında önceden tasarımı yapılmış, uçak ve planörler MKEK-1 ve MKEK-2 

kodları ile üretimi devam etmiş ve THK-15 kodlu uçak “Uğur” ismiyle 1956 yılında 60 

adet üretilerek Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bu tarihten sonra Amerikan 

yardımının cazibesi, yerli üretimin sözünün bile edilmesini engellemiştir. 1960 lı 

yıllarda THK fabrikası gaz ocağı; otobüs karavanı imalatı; 1968 yılından sonrada tekstil 

üretimi için kullanılmış, 1989 yılında ise depo olarak tahsis edilmiştir. Motor fabrikası 

ise, 1954 yılından sonra Traktör ve Tarım Aletleri fabrikasına dönüştürülmüştür 

(Dervişoğlu, 2007:48-49).  

Devletin kendi eliyle kurduğu Türk Tayyare Cemiyeti yanında, 1936 yılında 

özel sektör olarak Nuri Demirağ, İstanbul’da kurduğu tesislerde 12 adet eğitim uçağı, 72 

planör ve bir adet de çift motorlu yolcu uçağı üretmiştir. Yine Nuri Demirağ’ın 

çabalarıyla, 1939 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) uçak mühendisi 

yetiştirmek için bir bölüm açılmıştır. Devletten sipariş alamayan bu fabrika da uzun süre 

ayakta kalamayarak kapanmıştır (Şahbaz,2007:8-9). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Truman doktrini ve Marshall Yardımı ile 

başlayan ve NATO İttifakı’na girmemizle artış gösteren askeri yardımlar, Türk 

savunma sanayinin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir (Özbilgin,2004:16). Bunun 

sonucunda, üretimi durdurulan ve kapanma noktasına gelen fabrikaların sivil üretime 

yönlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu dönemde her ne kadar yerli savunma sanayini 

geliştirici yönde girişimler olsa da çoğunun devamı getirilememiş ve başarısız olunmuştur. 
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Bu da %100'lere varan oranlarda yurtdışına bağımlılık şeklinde kendini göstermiştir 

(Aytürk,2008:51). 

Dünya güç dengesini kendi lehine çevirmek ya da stratejik gücünü daha da 

artırmak isteyen ülkeler, kendileri açısından önem taşıyan ülkelere yardım yaparlar. 

Özellikle savunma yardımları bu amaca hizmet etmektedir. Bu yardımlar doğrudan 

olmasa dahi dolaylı olarak siyasi ve askeri nedenlerle yapılır ve dış politikanın bir aracı 

olarak kullanılır. Ayrıca yardım yapan ülke elinde kalan fazla malzemenin depolama 

maliyetlerinden kurtulduğu gibi yardım yaptığı ülkede kendisine pazar da oluşturur. 

Savunma sanayi ürünlerinin yardım olarak ya da hibe olarak verilmesi özellikle yedek 

parça yönünden büyük bir pazar ve bağımlılık oluşturmaktadır (Şahbaz,2007:10-11). 

Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında yabancı ülkelere bağımlı 

kalınmasının sakıncaları, 1963 ve 1967 yıllarındaki Kıbrıs buhranları ile fark edilmiştir. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosu, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli imkânlarla teçhiz edilmesinin gerekliliğini ortaya 

koymuş ve ulusal savunma sanayimizin geliştirilmesine yönelik politikalar, toplumun 

her kesiminde genel kabul gören milli bir nitelik kazanmıştır (DPT:2755-

ÖİK:699,2007:48). 

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 

Vakıflarına yapılan bağışlarla, eksikliği hissedilen bazı temel sahalarda; ASELSAN, 

HAVELSAN, ASPİLSAN gibi Vakıf sermayesine dayalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, vakıf faaliyetleri çerçevesinde ve yalnızca halkın bağışlarına dayanarak 

Türkiye’de kapsamlı bir savunma sanayi altyapısı oluşturulmasında yetersiz kalındığı da 

kısa sürede ortaya çıkmıştır (www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanayiimiz/Sayfalar/ 

tarihce2.aspx). 1985 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığının kurulmasına kadar geçen 

bu süreç, yine devlet eliyle ulusal savunma sanayinin oluşturulması çabalarının sarf 

edildiği bir dönem olarak değerlendirilebilir. 
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2.3.4.2.  1985 Sonrası Dönem ve Yeniden Yapılanma 

7 Kasım 1985’te kabul edilen 3238 sayılı kanun ile savunma sanayi 

politikasının yeni esaslarını da belirlenmiştir. Bu kanun ile modern bir savunma sanayi 

geliştirilmesi ve TSK’nin modernizasyonunun sağlanması hedeflenmiştir (3238 Sayılı 

Kanun,Md.1). Yasadaki amaca yönelik temel prensip (www.ssm.gov.tr/anasayfa 

/savunmaSanayiimiz/Sayfalar/tarihce2.aspx);  

 Yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanmak,  

 İleri teknolojili yeni yatırımları yönlendirmek ve teşvik etmek,  

 Yabancı teknoloji ile işbirliği ve sermaye katkısını sağlamak,  

 Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek suretiyle ihtiyaç duyulan her türlü silah, araç 

ve gerecin mümkün olduğu ölçüde Türkiye’de üretiminin sağlanması olarak 

belirlenmiştir. 

Geçmiş uygulamalardan farklı olarak; özel sektöre açık, dinamik yapıda ve 

ihracat potansiyeline sahip, çağdaş teknolojileri yakından takip eden ve teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda kendini yenileme kabiliyeti bulunan, sürekli alıcı 

konumundan çıkaran ve dengeli işbirliğini mümkün kılan, bir savunma sanayi 

kurulması öngörülmüştür (Gümüşdaş,2010:273) 

3238 sayılı kanun SSM’na; SSİK’nın aldığı kararları uygulamak, kamu ve özel 

sektörü, savunma sanayi ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek ve entegre etmek, yeni 

teşebbüsleri teşvik ve TSK ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek, yabancı sermaye ve 

teknoloji katkısı imkânlarını araştırarak girişimleri yönlendirmek ve bu konudaki devlet 

katılımını planlamak, SSDF kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve 

finansman modellerini belirlemek, modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, 

geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve 

gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek ve üretilen 

malların kalite kontrolünü yapma görevleri verilmiştir (SSM 2009 Faaliyet 

Raporu,2010:11)  
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SSM döneminde, yurtdışından alınan lisans ile üretimin ve bu şekilde 

kazanılan teknolojinin getirdiği yapısal ve finansal zorlukların aşılması hedeflenmiştir. 

Bu maksatla, kalite kontrol, maliyet, teknoloji kazanımı, ihracat konularında sağladığı 

avantajlar değerlendirilerek, yabancı firmaların Türk savunma sanayine yatırımı teşvik 

edilmiş ve yabancı firmalar ile Türkiye’de ortak yatırım (joint venture) şirketleri 

kurulması sağlanmıştır (Karakuş,2006:76). Bunlardan bazıları; Komuta-Kontrol 

sistemleri için AYESAŞ, zırhlı araç üretimi için FNSS, Elektronik Harp sistemleri için 

MİKES, füze ve roket üretimi için ROKETSAN, mobil radar üretimi için THOMSON-

TEKFEN RADAR, HF/SSB telsiz sistemleri üretimi için MARCONI gibi firmalar 

ülkemizde üretime başlamış ve başarılı sonuçlar almışlardır (Türk,2007:37). Kamu ve 

özel sektöre ait olan TAI, Kayseri İkmal Bakım Merkezi, MKEK, ASELSAN, gibi bazı 

savunma sanayi kuruluşları SSM projeleri ile desteklenmiş, HAVELSAN ve ÇANSAŞ 

gibi savunma sanayi tesislerine işlerlik kazandırılmıştır (DPT:2755-ÖİK:699,2007:49). 

Ancak, savunma sanayi özellikleri dikkate alınmadan uygulanan bu modelin doğal bir 

sonucu olarak, asıl hedef olan; tasarım yeteneğinin kazanılması, özgün teknoloji üretimi 

ve ürün geliştirme yeterliliğine istenilen seviyede ulaşılamamıştır Özgün teknolojiye 

dayalı programlar ise sadece ulusal firmalarca kısıtlı ölçüde gerçekleştirilmiştir 

(Akkaya,2007:52). 

1990’lı yıllardan itibaren günümüze kadar SSM tarafından gerçekleştirilen ve 

halen devam eden projeler; çok namlulu roket sistemi (MLRS) ve roketleri, I. paket F-

16 elektronik harp sistemi, HF/SSB telsizleri, başlangıç eğitim uçağı, I. Ve II. paket 

hücum helikopterleri, mobil radar kompleksleri, hafif nakliye uçağı, taktik tekerlekli 

zırhlı araç, insansız hava aracı (İHA) deniz eğitim uçağı, Black Hawk genel maksat 

helikopteri, fırkateyn tedariği, Cougar genel maksat helikopteri, denizde ikmal 

muharebe destek gemisi, kaideye monteli stinger (KMS), seadoo botu, şişirilebilir rijit 

bot, deniz helikopteri, tekerlekli zırhlı araç, yüksek süratli ani müdahale botu, liman kıyı 

römorkörü, sahil güvenlik helikopteri, C 130B/E modüler havadan yangın söndürme 

sistemi kiti, 5.56 mm piyade tüfeği ve mühimmat, 90 tonluk sahil güvenlik botu, deniz 

karakol ve deniz gözetleme uçağı (meltem), mayın avlama gemisi, x band uydu 

haberleşme sistemi, helikopter elektronik harp sistemleri (HEWS), motor bremze, taktik 

keşif/taarruz helikopteri (ATAK), havadan erken ihbar ve kontrol (HİK) uçağı, komuta 
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kontrol bilgi sistemi (KKBS), ana muharebe tankı, M60 tank modernizasyonu, leopard 1 

A1/A4 iyileştirmesi, deniz savunma harbi ve keşif karakol gemisi (MilGem), geleceğin 

büyük uçağı (FLA), müşterek taarruz uçağı (JSF), C-130E aviyonik modernizasyonu, 

EDT/EKT sistemleri tedariği, pal balans standı (PBS), transmisyon test standı (TTS), F-

16 elektronik harp sistemleri, ileri teknoloji endüstri parkı (İTEP) ve havaalanı şeklinde 

sıralanabilir (Toker,t.y.). 

1985 yılından günümüze kadar geçen dönemi genel başlıklar altında 

değerlendirmek gerekirse (Uslu,2007:55); 

• ARGE bilincinin gelişmesi, 

• Millilik şuurunun yeniden canlanması, 

• Özel sektörün yavaş yavaş devreye girmesi, 

• Bakım tesislerinin güçlenmesi, 

• Savunma sanayine paralel olarak Türk sanayinin de gelişmesi şeklinde 

özetlemek mümkündür. 

1985-1990 yılları arası doğrudan alım programları, 1990-2000 yılları arası 

ortak üretim programları, 2000 yılından sonra ise özgün yurt içi tasarıma ağırlık veren 

SSM’nin (SSM Sektörel Strateji Dökümanı, 2009: ii) kuruluşundan bu yana geçen 26 

yıllık dönem içinde, TSK’nin modern teçhizatla donatılması, Türk savunma sanayinin 

geliştirilmesi ve silah sistemlerinin yurt içinden karşılanması doğrultusunda, her birisi 

kendi alanında önemli bir boşluğu doldurabilecek nitelikteki savunma sanayisi 

kuruluşlarını faaliyete geçirmiştir. Yürütülen projeler ve sanayileşme faaliyetleri 

çerçevesinde teknolojik altyapı, ihracat alt yapısı ve uzmanlaşma alanlarında önemli 

kazanımlar elde edilmiştir (Erbaykal,2007:24). Ancak yerli kaynakları harekete geçiren, 

yan sanayiye destek sağlayan, tasarım ve üretim teknolojisi yüksek bir savunma yapısı 

oluşması konusunda daha kat edilecek mesafeler bulunmaktadır (Karakuş,2006:80). 
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2.3.4.3.  Türk Savunma Sanayinin Mevcut Durumu 

Türk Savunma Sanayinin mevcut yapısı kamu ve özel sektör kuruluşlarından 

meydana gelmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların, Kamu kuruluşları, kamu 

ortaklı vakıf sermayeli kuruluşlar ve özel kuruluşlar olmak üzere üç ana grup halinde 

toplandığı görülmektedir (DPT:2755-ÖİK:699,2007:49).  

1) Kamu kuruluşları: 

  TSK’ne bağlı İkmal Bakım Merkezleri, Tersane ve diğer Askeri Fabrika ile 

sivil fabrika olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü ile 

bağlı fabrika müdürlükleri oluşturmaktadır (SSM Sektörel Strateji Dökümanı, 2009: 2). 

TSK’ne bağlı olan kuruluşlar, İç Hizmet Kanunu kapsamında birer askeri kurum 

niteliğinde olup, TSK’nin harbe hazır bulundurulmasında ana unsurlardır. Bu 

kuruluşlarda kar amacı güdülmediğinden, sivil sanayinin gerektirdiği hızlı hareket 

kabiliyetine sahip değildirler. Ayrıca diğer Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) gibi karar 

alma süreçleri çok uzundur. Mevcut sistemlerin bakım ve idamesinden sorumlu olan bu 

kuruluşlarda, Ar-Ge faaliyetleri yapılmakta ve yeni sistem üretimleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Örnek olarak, Arifiye 1’nci İkmal Bakım Merkez 

Komutanlığı tarafından geliştirilen FIRTINA Obüs Topları ile 5’nci Ana Bakım Merkez 

Komutanlığı tarafından yürütülen Kara Kuvvetlerine ait Helikopterlerin modernizasyon 

projeleri verilebilir. 

  Sivil fabrika niteliğinde olan MKEK ise, TSK’nın konvansiyonel silah ve 

özellikle mühimmat ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır. 233 sayılı kanun 

hükmünde kararname kapsamında kurulan bir KİT’dir. MKEK’nın TSK’nin 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gelişen teknoloji karşısında yurtdışı şirketlerle rekabet 

edebilecek bir yapıya kavuşturulabilmesi için yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

(Akar,2003:21) 

2) Kamu Ortaklı Vakıf Sermayeli Kuruluşlar: 

 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), SSM ve MKEK’nun 

iştiraki olan kuruluşlardan oluşmaktadır (DPT:2755-ÖİK:699,2007:49). TSKGV’nın 
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bağlı ortaklıkları TUSAŞ, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, ASELSAN ve 

ROKETSAN’dır. İştirakleri ise, TEI, DİTAŞ, NETAŞ, MERCEDES-BENZ, HEAŞ, 

TAPASAN, TÜRKTIPSAN, HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR şirketleri olup, 

vakfın dolaylı iştirakleri ise, MİKES, ESDAŞ, EHSİM, STM şirketleridir 

(http://www.tskgv.org.tr) Savunma sanayinin elektrik/elektronik, yazılım ve sistem 

entegrasyonu, havacılık, silah ve mühimmat alt sektörlerinde lider konumunda olan bu 

şirketlerin ayrıntılı faaliyet alanları Ek-1’de verilmektedir.  

3) Özel Kuruluşlar: 

  Türkiye’de savunma sanayi konusunda faaliyet gösteren özel kuruluşları 

mevzuatta böyle bir ayrım olmamasına rağmen, milli kuruluşlar ve yabancı ortaklı yerli 

kuruluşlar olarak iki gruba ayırabiliriz. 

  Milli kuruluş olarak, sermayesinin çoğunluğu, ancak yönetiminin tamamı 

Türk vatandaşlarından oluşan kuruluşlar değerlendirilmiştir (Akar,2003:21-22). Yerli 

sermayeli şirketler olarak bu kuruluşlara Barış Elektrik, BMC, Eta Elektronik, Gate 

Elektronik, Hema Dişli, Hema Endüstri, İbrahim Örs, Kale Kalıp, Milsoft, Nurol 

Makine, Otokar, Sarsılmaz, Savronik, Transvaro, Vestel Savunma ve Yonca-Onuk 

örnek olarak verilebilir (Beyoğlu,2006:93). Büyük savunma sanayi kuruluşlarına ara 

ürün yapan yan sanayi kuruluşları da çoğunlukla bu kapsamdadır (Akar,2003:21-22). 

  Yabancı ortaklı yerli şirketler ise, daha çok proje bazlı olarak TSK’ne hizmet 

amacıyla kurulmuş şirketlerdir.  F-16 projesi kapsamında kurulan TAI ve TEI, SSM 

tarafından yürütülen projeler kapsamında kurulan FNSS, MİKES, THOMSON - 

TEKFEN vb. örnek olarak verilebilir. Özellikle 1980’lerden sonra, sivil amaçlı cihaz 

üretimi için kurulmuş bazı yabancı ortaklı şirketlerde savunma sanayine girmişlerdir. 

NETAŞ, ALCATEL – TELETAŞ, SİEMENS vb. şirketler bunlar arasında sayılabilir 

(Akar,2003:23). Bunlarla beraber Alp Havacılık, Ayesaş, Esdaş, MAN Türkiye, 

Mercedes Benz Türk, MTU Türkiye, Netaş, Selex, Siemens, Yaltes gibi şirketlerde bu 

kapsamda sayılabilir (Beyoğlu, 2006:94). 

 SSM’nın kuruluşundan itibaren büyük ölçekli projelerin yürütülmesi neticesi 

özel sektörün savunma sanayi alanında faaliyet göstermesiyle birlikte, her projede 
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belirli bir teknolojik alt yapı kazanımı hedeflenmiş ve bu hedefte büyük ölçüde 

gerçekleştirilmiştir (DPT:2755-ÖİK:699,2007:50). Buna göre altyapısı geliştirilen 

alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’de konuşlu firmalar ve faaliyet alanları Ek-1’de 

verilmiştir. 

Günümüzde ana sektörler olarak; Askeri Otomotiv ve Zırhlı Araç Sanayi 

alanında 7, Askeri Gemi İnşa Sanayi alanında 8, Havacılık ve Uzay Sanayi alanında 7, 

Roket ve Füze Sanayi alanında 11, Elektronik Sanayi alanında 27 şirketin faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. TOBB Savunma Sanayi Sektör Raporlarına göre 2006 yılında 

bu alanda 87 firma faaliyet gösterirken, 2009 yılında firma sayısı 116 ya 2010 yılında da 

121’e çıkmış durumdadır. Bunun dışında TSK’nin son üç yıldır yapmış olduğu 

Yerlileştirme sergilerinden istifadeyle üretim için, tersine mühendislik kapsamında 

üretim yapan mikro ölçekli firmalarda mevcuttur. 

SSM’nin 2007-2013 dokuzuncu kalkınma hedef planı çerçevesinde bölgesel 

gelişmenin ve kırsal kalkınmanın sağlanması için (SSM 2006 Faaliyet Raporu,2007:33), 

yurt sathındaki KOBİ’lerinde desteklenmesi amaçlanmaktadır. Buna rağmen Savunma 

Sanayicileri Derneği (SASAD) çatısı altında toplanan bu firmaların konuşlandığı 

bölgeler İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesidir. Tesis çoğunluğunun İç Anadolu 

Bölgesinde (Ankara çevresi) toplanmasının nedeni, tedarik makamlarının Ankara’da 

olması ve bürokratik işlemlerde zaman faktörünün önemli olmasıdır. Bununla beraber 

denizcilik şirketleri de Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır (2007 Savunma Sanayi 

Sektör Raporu, 2008:6) 

Savunma sanayi alanında gelinen bu noktada, temel fonksiyonel alanların 

bazılarında (konvansiyonel silah, haberleşme ve elektronik harp, zırhlı muharebe aracı, 

zırhlı personel taşıyıcı, tekerlekli araç, havacılık vb. ) nihai ürün ve sistem bazında 

kısmı imalat ya montaja yönelik bir üst yapı oluşmuş durumdadır (Uslu,2007:55).    Bu 

bağlamda 1985 yılından itibaren TSK’ni modernize etme çabaları sonucu 

gerçekleştirilen projelerde ortalama % 40 yerli katkı (2010 yılı sonunda %52,1 olarak 

gerçekleşmiştir) düzeyine erişilmiş, zırhlı muharebe aracı gibi ana sistem üretiminde bu 

oran % 70, Havacılık ve Elektronik Harp projelerinde bu oran %25 seviyelerinde 

gerçekleşmiştir (DPT:2755-ÖİK:699,2007:50).  
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2.3.5.  Türk Savunma Sanayinin Ekonomik Boyutu 

Türkiye’nin savunma sanayinin gelmiş olduğumuz günümüz şartlarında 

ekonomik boyutu değerlendirebilmek için, savunma sanayinde faaliyet gösteren 

firmaların yıllık toplam ciroları, teknolojik açıdan gelinen seviyeyi değerlendirmek için 

Ar-Ge harcamaları ve rekabet edebilirlik değerlendirmesi açısından ihracat ve ithalat 

başlıkları altında incelenecektir. 

2.3.5.1.  Türk Savunma Sanayinin Cirosu 

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mevcut konumunu ve 

1998 yılında yayınlanan TSSPSE’nin etkinliğini değerlendirebilmek için 1998-2010 

yılları arasındaki sektör toplam ciroları baz alınarak Grafik 2.1 ile gösterilmiştir. 

 Grafik 2.1: Savunma Sanayi Sektör Cirosu 

  
  Kaynak: Savunma ve Havacılık Dergisi  cilt:25/143, sayı:2011/01 sayfa 63 ve 
  2007 Türk Savunma Sanayi Sektör Raporu, 2008 :5’ den derlenmiştir. 
 

1998 yılında TSSPSE’nin yayınlanmasından sonra Türk savunma sanayi 

alanında faaliyet gösteren firmaların cirolarında bir artış gözlemlenmişse de 2000 

yılında terörün bitme noktasına gelmesi ve 2001 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik 

krizin etkisiyle yurt içi satışların azalmasından kaynaklanan %12’lik bir azalışla ile 852 

milyon dolara gerilediği görülmektedir.  



104 

 

2002 yılından itibaren istikrarlı bir artış sergileyen toplam sektör cirosu,  2008 

küresel ekonomik krizinde firmaların savunma dışı cirolarında meydana gelen %70’e 

varan azalmaya rağmen, SSM’nin projeleri ertelememesi, satın alımları azaltmaması ve 

ödemeleri aksatmamasının etkisiyle minimum ölçüde etkilenerek, 2009 yılında 2008 

fiyatlarını korumuştur.  SSM’nin bu davranışları sayesinde kritik olan bu sektörde 

güven ortamının devamı sağlanmıştır (2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu,2011:15-

18) 2010 yılında ise tekrar ivme kazanan sektör 2002 yılına nazaran %157 artışla, 2009 

yılına nazaran ise %18 artışla 2733 milyon dolara ulaşmıştır. Bu değerler firmaların 

birbirine olan dolaylı satışlarından arındırılmış rakamlardır. Dolaylı satışlar dolaysız 

satışlara eklendiğinde toplam ciro 3487 milyon dolara ulaşmaktadır 

(http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/savunmaSanayiimiz/Sayfalar/bugunkudurum.aspx).Bu 

durum AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de faaliyet gösteren 121 firmanın 

toplam cirosu, ancak AB ülkeleri firma sıralamasında Fransa’nın EADS firmasından 

sonra 14’ncü sırada yer alabilmektedir. 

Teknolojik olarak çok geniş bir yelpazede çalışan savunma sanayi firmalarının, 

son üç yıllık dönem içerisinde elde ettiği ciro verilerinin alt sektörlere dağılımına 

bakıldığında,  askeri ve sivil satışlar dahil olmak üzere ortalama olarak; Elektrik-

Elektronik sektörünün % 27’lik bir oranla sektörün liderliğini elinde tuttuğu 

söylenebilir. Elektrik-elektronik sektörünü, % 18’lik bir payla Silah-Mühimmat- Roket 

sektörü, %17’lik bir payla Havacılık sektörü, %16’lık bir payla Kara Araçları sektörü, 

%9’luk bir payla Denizcilik sektörü ve Kalıp-Parça ve diğer sektörler ile %5’lik bir 

payla Bilişim sektörü takip etmektedir. Burada sevindirici olan durum savunma 

sanayimizin hemen hemen tüm alanlarda faaliyet göstermesidir. 

Savunma Sanayi sektörünün Türkiye açısından geldiği seviyeyi 

değerlendirmek bakımından diğer önemli bir göstergede, SSM tarafından yayınlanan 

TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranlarıdır. 1980’li yıllardan beri TSK 

ihtiyacını % 20 seviyelerinde karşılayabilen savunma sanayi (2007 Savunma Sanayi 

Sektör Raporu,2008:46), bu değeri 2003 yılında ancak % 25 seviyelerine 

çıkartabilmiştir. Uygulanan istikrarlı politikalar ve stratejiler sayesinde 2006 yılında 

%36,7 seviyesine gelen yurt içi karşılama oranı, 2007 yılında % 41,6; 2008 yılında % 

44,2; 2009 yılında % 45,7 ve nihayetinde 2010 yılında % 52,1 olarak gerçekleşmiş ve 
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SSM’nin 2010 yılı hedeflerinin üzerine çıkmıştır (Demirkol,2011:63). Sav ve havacılık 

dergisi 2011 2006 rakamlarına göre Fransa’da bu oran % 90, İngiltere’de % 85, 

Almanya’da %80 oranında gerçekleşirken (2007 Savunma Sanayi Sektör Raporu, 

2008:47), Türkiye açısından 2010 yılında gelinen % 52,1’lik bu seviye, sevindirici 

olmasına karşın hala daha AB ülkelerinin oldukça gerisindedir.   

2.3.5.2.  Türk Savunma Sanayinde İhracat ve İthalat 

1998 yılı sonrası, özellikle 2001 yılında ABD terör saldırısı sonrası, oldukça 

gergin bir hal alan uluslararası ortam ve ABD’nin gerçekleştirdiği Irak ve Afganistan 

operasyonları, etnik ve dinsel çatışmaların arttığı bir dönem olarak, başta ABD olmak 

üzere ülkelerin savunma harcamaları artış göstermiş ve dünya ile paralel olarak 

Türkiye’nin de savunma harcamalarında artış gözlemlenmiştir (Yazgan,2008:2).  

Böyle bir ortam içinde silahlı kuvvetlerini kendi sanayisi ile modernize etmeye 

çalışan bir Türkiye karşımıza çıkarken, üretimini ihraç ederek ekonomisine ve 

sanayisine can vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, savunma sanayinin 1998-2010 

ihracat rakamları Grafik 2.2’de gösterilmiştir. 

Grafik 2.2: Savunma Sanayi Sektör İhracatı 

     

  Kaynak: Savunma ve Havacılık Dergisi  cilt:25/143, sayı:2011/01 sayfa 63 ve 
  SSM 2009 Faaliyet Raporu, 2010 :79’ dan derlenmiştir. 
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1990-2000 yılları arasını ortak üretim, 2000 yılından sonrasını ise özgün 

tasarım ve ihracat potansiyeline sahip bir savunma sanayi olarak hedefleyen SSM, 2005 

yılından itibaren hedefini yakalamaya başlamıştır. 2006 yılında sivil havacılık alanında 

TEI ve TUSAŞ’ın ofsetler kapsamında parça imalatı ile (2009 Savunma Sanayi Sektör 

Raporu, 2010:25) yurt dışı pazara önemli ölçüde giren savunma sanayi, 492 milyon 

dolar ile ivme kazanarak, ihracat hacmi 2010 yılında 2006 yılına göre  % 73 artışla 

toplam 853 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2009-2010 arası ise küresel krizin 

etkileri savunma harcamalarında kendini hissettirmesine rağmen yinede % 2.5’lik artışla 

istikrarını sürdürdüğü söylenebilir. Savunma sanayinin havacılık dâhil ihracat değeri 

2011 yılında 1 milyar dolar seviyesinde olması arzulanmaktadır.  

Yapılan bu ihracatın alt sektörlere dağılımı genel olarak, Hava Araçları 

sektörünün %33’lük bir payla ofset sözleşmelerinin de etkisiyle ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. 2008 yılında % 29, 2009 yılında %41’lik payla Kara Araçları sektörü, % 

8 Elektronik sektörü, yine % 10 ile silah-mühimmat-roket sektörü, % 5 Deniz Araçları 

sektörü, % 9 ile Bilişim sektörü ve % 6 ile diğer sektörlerin bu ihracattan pay aldığı 

görülmektedir. İhracatın sektörler bazında ciro ile karşılaştırmasında en yüksek ciro 

rakamlarını elinde bulunduran sektörlerin, ihracatta gerilerde olduğu söylenebilir. Türk 

savunma sanayi ihracatında sevinilecek önemli bir nokta ise, ofset kapsamında çalışan 

mekanik parça imalatçılarının, ana yüklenicilerin ofset yükümlülükleri bittiğinde dahi 

ihracat yapmaya devam ettikleridir. 

Tablo 2.4:  Türk Savunma Sanayi İhraç Ürünleri 

FİRMALAR ÖZGÜN TASARIM İHRACAT İHRACAT 
POTANSİYELİ 

ASELSAN 

Kaideye Monteli 
Stinger 

Alçak İrtifa Hava 
Savunma Sistemi Hollanda   

9600 Frekans 
Atlamalı Telsiz 

Uluslararası 
Standartlarda Pakistan   

ROKETSAN 122 mm Çok 
Namlulu Roketatar 

Sınıfının en gelişmiş 
uzun menzil, yüksek 

vuruş yeteneği 
BAE Malezya 

S. Arabistan 

FNSS Zırhlı Muharebe 
Aracı 

Uluslararası 
Standartlarda 

BAE 
Malezya 
Filipinler 

S. Arabistan 

 



107 

 

Tablo 2.4:  (Devamı) Türk Savunma Sanayi İhraç Ürünleri 

FİRMALAR ÖZGÜN TASARIM İHRACAT İHRACAT 
POTANSİYELİ 

YONCA-
ONUK Ani Müdahale Botu 

Kompozit teknoloji, 
yüksek sürat ve 

manevra kabiliyeti 

Pakistan 
BAE 

Gürcistan 

ABD 
Arnavutluk 

Malezya 

HAVELSAN 

Smilatör Gelişmiş eğitim imkanı Kore 
Cumhuriyeti   

Elektronik Harp Test 
ve Eğitim Sahası 

(EHTES) 

Gelişmiş test ve tatbikat 
imkanı ve komuta 

kontrol  
Pakistan Kore 

Cumhuriyeti 

OTOKAR Cobra Uluslararası 
Standartlarda 

BAE 
Cezayir 
Bahreyn 

  

MKE 120 mm Havan   Kolombiya   

 Kaynak: SASAD Türk Savunma Sanayi Sektör Raporu,2008:38 

SASAD tarafından yapılan anket sonucunda, savunma alanında yapılan 

ihracatın bölgeler bazında, ofset sözleşmeler ile başlayan ilişkiler sonucu % 36 oranında 

Amerika’ya ve % 26 oranında Avrupa’ya yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, 

%19 Orta Doğu, %13 Uzak Doğu, %4 Afrika ve %1 Güney Amerika’ya savunma 

sanayi firmaları ihracat yapmaktadır (Demirkol, 2011:61-62). 

Küresel ölçekte ihracat ve ithalat değerlerine baktığımızda Türkiye’nin içinde 

bulunduğu durum daha iyi anlaşılacaktır. 2005-2009 döneminde tüm dünya silah 

ticaretinin %30’unu ABD tek başına karşılarken %23 gibi bir payla Rusya hemen 

ABD’nin arkasından gelmektedir. Almanya %11, Fransa %7, İngiltere %4, Hollanda 

%3, İspanya %3, İtalya %2, İsveç %2 oranlarında dünya silah ticaretinden pay alırken, 

Türkiye aynı dönemde ancak %1,2 oranında dünya ihracatından nemalanabilmiştir. Bu 

değerlerden de görüleceği üzere 7 AB ülkesi toplamda %32’lik bir oranla ABD’ni 

geçmiş görünmektedir (2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu, 2011:41) 

Ülkeler bazında ihracat sıralamasında Türkiye’nin konumuna bakacak olursak; 

2000 yılında Kazakistan’nın altında 27’nci sırada yer alabilen Türkiye, 2002 yılında 

ancak 31’nci sırada yer alabilmiştir. 2006 yılında 487 milyon dolarlık ihracatıyla 

Belçika’nın altında kalarak 21’nci sıraya yükselen Türkiye, AB ülkeleri içinde ise 
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12’nci sırada yer alabilmiştir. Dünya sıralamasında 2007-2008 döneminde ülkeler 

ihracat sıralamasında ise Türkiye kendisine 576 milyon dolar ile ancak İsviçre’nin 

altında 16’ncı sırada yer bulabilmiştir (2007 Savunma Sanayi Sektör Raporu, 2008:11). 

Ülkeler bazındaki ihracat sıralamasında, içinde bulunulan konum yetersiz gibi görünse 

de, Türk savunma sanayinin istikrarlı yükselişi yüreklere su serpmektedir. 

Türkiye’nin silah ithalatı bakımından savunma sanayinin konumu 

değerlendirildiğinde, daha kat edilecek çok mesafe olduğu görülmektedir. Türkiye hala 

daha dünyada en önemli savunma teçhizatı ithalatçısı konumundadır. Bu bağlamda, 

Türkiye 2004-2008 yılları arası dünya ülkeleri içinde 10’ncu sırada yer alırken, 2009 

yılında ancak 11’nci sıraya gerileyebilmiştir. Dünyada 2005-2009 arası en fazla ithalat 

yapan ülkeler ve ithalat rakamları fikir vermesi açısından tablo 2.5’ de verilmiştir. 

Tablo 2.5:   Dünyada En fazla Savunma Teçhizatı İthalatı Yapan Ülkeler 

SIRA 
NO ÜLKE 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 

1 Çin 3511 3831 1474 1481 595 10892 
2 Hindistan 1036 1257 2179 1810 2116 8398 
3 Güney Kore 696 1650 1758 1821 1172 7097 
4 B.A.E. 2198 2026 938 748 604 6514 
5 Yunanistan 389 598 1796 563 1269 4615 
6 İsrail 1113 1117 859 665 158 3912 
7 Singapur 543 52 368 1123 1729 3815 
8 ABD 501 581 731 808 831 3452 
9 Cezayir 156 308 471 1518 942 3395 
10 Pakistan 332 262 613 939 1146 3292 
11 Türkiye 1005 422 585 578 675 3265 
12 Malezya 51 410 546 541 1484 3032 
13 Şili 400 1041 723 577 231 2972 

 Kaynak: 2010 Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu, 2011: 43 

Dünya toplam silah ithalatının %2 gibi bir kısmını gerçekleştiren Türkiye, AB 

ülkeleri içinde Yunanistan’dan sonra 2’nci sıradadır. Genel olarak Türkiye’nin ithalat 

yaptığı ülkeler incelendiğinde, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Hollanda, 

Norveç, Rusya, Güney Kore, Çin ve en büyük paya sahip olan ABD karşımıza 

çıkmaktadır (2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu, 2011:48). 
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2.3.5.3. Türk Savunma Sanayinde Ar-Ge Harcamaları 

2010 yılı itibariyle %52,1 seviyesine ulaşan TSK ihtiyaçlarını yurt içinden 

karşılama oranına rağmen, hala daha bir kısım kritik alt sistem, bileşen ve teknolojilerde 

yurt dışı bağımlılık devam etmektedir (2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu,2011:21) 

 İhracata yönelik rekabetçi bir savunma teknoloji tabanının oluşturulması, TSK 

ihtiyaçlarının özgün yurt içi tasarımlarla karşılanabilmesi ve daha da önemlisi 

geliştirilecek sistemlerle önce caydırıcılıkta etkinlik ve daha sonra harp sahasınındaki 

üstünlüğün belirleyicisi, yapılacak ürün odaklı Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilecek 

sistemlerdir. Bu minvalde Ar-Ge harcamaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye’nin 1998-2010 yılları arası firmaların kendi öz kaynaklarından gerçekleştirdiği 

ve alınan projeler çerçevesine gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamaları Grafik 2.3’te 

verilmiştir.  

Grafik 2.3:  Savunma Sanayi Ar-Ge Harcamaları 

    

  Kaynak: Savunma ve Havacılık Dergisi  cilt:25/143, sayı:2011/01 sayfa 63 ve 
  SSM  2009 Faaliyet Raporu, 2010 :79’ dan derlenmiştir. 
 

TSSPSE’nin 1998 yılında yayınlanmasından sonra, firmaların kendi öz 

kaynaklarından ayırdığı Ar-Ge payları 2007 yılına kadar 40-90 milyon dolar arasında 

seyrederken,  SSM’nin 2007-2011 Stratejik Planında 2010 yılı sonunda TSK 

ihtiyaçlarını yurt içinden karşılama hedefi olarak %50 seviyesini belirlemesi, sektöre 
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yol gösterici olmuş ve öz kaynaktan Ar-Ge harcamalarında 2007 yılından itibaren bir 

sıçrama meydana gelmiştir. 

2007 yılında %33 artarak 120 milyon dolar seviyesine gelen bu harcama 2008 

yılında %90 artarak 228 milyon dolara ulaşmıştır. 2009 yılında biraz azalarak 206 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılına kadar dışarıdan alınan projelerle 

yapılan Ar-Ge ile dengeli şekilde giden firma öz kaynak Ar-Ge harcamaları 2010 

yılında dışarıdan alınan proje Ar-Ge lehine bozulmuştur. Öz kaynaktan Ar-Ge 

harcaması %44 azalarak 143 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dışarıdan alınan proje 

Ar-Ge harcaması 523 milyon dolara yükselmiştir. SASAD Genel Sekreteri Kaya 

Yazgan’a göre öz kaynaktan Ar-Ge harcamasındaki azalış “sektör o kadar çok Ar-Ge 

yapmaya çalışıyor ki, kendi öz kaynaklarından daha fazla kaynak ayırmasına imkan 

yok” (Demirkol,2011:62) şeklinde yorumlanmaktadır.  

Yurt dışına bağımlılığın azaltılması ve milli teknoloji oluşturulması yönünde 

günümüzde bütçesi, MSB ve TÜBİTAK tarafından karşılanan toplam 34 adet Ar-Ge 

projesi sözleşmeli olarak devam etmektedir. 14 Adet proje sanayi kuruluşları tarafından, 

8 adet proje üniversiteler tarafından, 10 adet proje enstitüler tarafından, 1 adet proje 

sanayi ve enstitü is birliği ile 1 adet proje sanayi ve üniversite iş birliği ile 

yürütülmektedir (MSB 2009 Faaliyet Raporu, 2010:19) 

Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları AB ülkeleriyle kıyaslandığında ise, firmaların 

cirolarında ve ihracatta olan dengesizlik bu alanda da görülmektedir. İngiltere ve Fransa 

savunma bütçesinden ortalama %8 gibi bir pay Ar-Ge harcamasına ayırırken Almanya 

ortalama %4 oranında bir pay ayırmaktadır. Türkiye’de ise bu oran %1,7 

mertebesindedir (2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu,2011:23). Genel olarak AB 

ülkeleri toplam Ar-Ge harcamalarına bakılacak olunursa, 2007 yılında 9,5 milyar Euro 

olarak Ar-Ge harcamaları gerçekleşirken, Ar-Ge’nin bir alt kümesi olan temel ve 

uygulamalı araştırma harcaması 2,54 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Küresel 

krizinde etkisiyle 2008 yılında 8,6 milyar Euro seviyesinde kalan Ar-Ge harcamalarını 

yine 2,48 milyar Euro ile temel ve uygulamalı araştırmalar takip etmiştir (2009 

Savunma Sanayi Sektör Raporu,2010:33). 
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2.3.5.4.  Türk Savunma Sanayinde İstihdam 

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Türkiye sanayileşme yolunda önemli adımlar 

atmaktadır. Sanayi sektörünün GSMH içindeki payı her geçen yıl artarken, genel sanayi 

kuruluşları ile beraber, genel sanayinin ayrılmaz bir parçası ve bütünleşiği olan savunma 

sanayide genç ve dinamik iş gücüne sahip Türkiye nüfusu için önemli istihdam alanları 

yaratmaktadır. Bu bağlamda savunma alanında faaliyet gösteren alt sektörlerin askeri 

üretim tesisleri hariç, 2009 yılına ait toplam istihdam edilen personel sayıları Tablo 2.6 

verilmiştir. 

Tablo 2.6:  Türkiye’nin Savunma Sanayinde İstihdam Edilen Personel Sayısı 

ALT SEKTÖRLER İşçi Teknisyen Mühendis Dr. 
Mühendis 

İdari 
Personel TOPLAM 

Kara Araçları 3006 627 610 4 968 5215 

Deniz Araçları 530 65 167 4 242 1008 

Havacılık ve Uzay 406 1856 1510 16 523 4311 

Bilişim 213 429 1306 59 463 2470 

Elektronik 1060 2211 4430 87 1949 9737 

Elektrik 143 20 30 - 106 299 
Silah-Mühimmat- 
Roket-Füze 4110 804 1198 62 1839 8013 

Ar-Ge ve Mühendislik 835 334 1304 261 598 3332 
Malzeme-Kalıp-Parça 3460 305 316 9 1030 5120 
Diğer Üreticiler 270 18 79 5 113 485 

Giyim-Kuşam 844 20 18 - 70 952 

TOPLAM 14877 6689 10968 507 7901 40942 

  Kaynak: 2009 Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu,2010:47 

2007-2008 SSM ürünler kataloğuna göre kamu ağırlıklı firmalar ile özel 

sektörde faaliyet gösteren firmalarda toplam 57.000 civarında personel istihdam 

edilmektedir. Kamu ağırlıklı firmalar sınıfına giren Askeri üretim tesislerinden Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan tersanelerde toplam 7.034 personel, Hava 

Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İkmal Bakım Merkezlerinde 3.555 personel, Kara 

Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Ana Bakım Merkezlerinde 5.624 personel ve KİT 

sınıfında yer alan MKEK ve bağlı kuruluşlarında toplam 6.600 personel istihdam 

edilmektedir. Ayrıca Kamuya bağlı araştırma kuruluşlarında da 2.435 personel istihdam 
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edilmektedir. Bu sınıfta yer alan kuruluşlar, toplam 25.248 personel istihdamı ile 

savunma sanayi istihdamının %44’ünü oluştururken, Askeri üretim tesisleri, toplam 

istihdamın %28,4 oranı ile neredeyse 1/3’ünü oluşturmaktadır. Kar amacı güdülmeyen 

ve ana görevi ikmal ve bakım olan bu kuruluşlarda ki istihdam oranının yüksekliği 

dikkat çekicidir. 

İkinci gurupta yer alan kamu ortaklı vakıf sermayeli kuruluşlardan TSKGV’na 

bağlı olan Aselsan, Mikes, Havelsan, Havelsan Teknoloji Radar, EHSİM, ESDAŞ, İşbir 

Elektrik, Aspilsan, Roketsan gibi kuruluşlarda toplam 5.615 personel istihdam 

edilmektedir. Yine bu gruba giren kamu ve yabancı ortaklı kuruluşlar olan TAI, TEI, 

STM gibi kuruluşlarda toplam 3.734 personel istihdam edilmiştir. Bu grupta istihdam 

edilen toplam 9349 personel, genel istihdamın %16,5’ünü oluşturmaktadır. 

Üçüncü grupta yer alan özel şirketlerden milli sermayeli olan şirketlerde 

10.307 personel istihdam edilirken, yabancı ortaklı yerli şirketlerde toplam 12.228 

personel istihdam edilmektedir. Özel şirketler 22.535 personel ile toplam istihdamın 

%39,5’ini sağlamaktadır.  

Beyoğlu (2006) ya göre 2003 yılında savunma sanayi alanında toplam 45.000 

kişi istihdam edilmektedir. Bu istihdam rakamları içinde askeri üretim tesislerinde 

21.637 personel çalışırken toplam istihdamın %48’ini oluşturmaktadır. Ayrıca kamu 

istihdam oranı %86,7, özel istihdam oranı %13,3’dür (Beyoğlu,2006:97).  2008 yılı 

verilerinde istihdam rakamlarının 57.000 personel civarına yükselirken, askeri üretim 

tesislerinin istihdamı %33 azalarak 16.213 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum askeri 

üretim tesislerinin yavaş yavaş kendi asli görevlerine döndüğüne işaret ederken, özel 

sektörde istihdamın artması Türkiye’nin savunma sanayinin de aynı oranda 

güçlendiğine dalalettir. 

Türkiye’nin savunma sanayinin AB ülkeleri içinde geldiği noktayı daha iyi 

anlayabilmek için, AB ülkelerinin savunma firmalarının istihdam rakamlarına 

baktığımızda, Türkiye toplam istihdam ile Fransa’nın AB içinde 5’nci sırada yer alan 

Elektronik firması SAFRAN (54.870 personel) seviyesinde olduğu görülecektir. 

 Bölgesinde güç olma yolunda ilerleyen Türkiye, Silahlı Kuvvetlerini yeniden 
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yapılandırmaya ve modernize etmeye çalışırken, savunma sanayini de ABD ve AB 

ülkeleri gibi yeniden yapılandırarak, rekabet gücü yüksek, özgün tasarımlar ortaya 

çıkartabilen güçlü firmalar oluşturma yönünde alanında daha hızlı adımlar atmak 

zorundadır. 

2.3.6.  Savunma Sanayi Alanında Türkiye –AB İlişkileri 

Türkiye yarım asrı aşan bir süredir NATO üyesi olarak, güvenlik ve savunma 

alanında uluslararası işbirliği içerisindedir (Beyaz Kitap,2000:9). Avrupalı bir müttefik 

olarak Türkiye açısından, Avrupa’da barış ve istikrarın korunması büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle Türkiye, AB üyelik sürecinde AGSP ve OGSP’nin gelişimini 

desteklerken, karar mekanizmaları içinde de yer almak istemektedir (http://www. 

mfa.gov.tr/iii-turkiyenin-natoya-askeri-katkilari.tr.mfa). Bu bağlamda Türkiye sözlü 

beyanlarının dışında, OGSP kapsamında AB’nin Bosna-Hersek’te, 2004 yılında 

NATO’dan devraldığı EUFOR-ALTHEA Harekâtına 269 personel ile katkı 

sağlamaktadır. AGSP’ye verdiği desteğe paralel olarak da, Türkiye, İtalya ve Romanya 

ile birlikte 2010 yılında müşterek bir Muharebe Grubu oluşturma kararı alarak, üçlü 

niyet mektubunu Brüksel’de imzalanmıştır. (MSB 2009 Faaliyet Raporu, 2010:23). 

Türkiye’nin AB ile savunma sanayi işbirliği faaliyetleri, Batı Avrupa Birliği 

(BAB) kapsamında (EDA’ya devredilmeden önce) Batı Avrupa Silahlanma Grubu 

(WEAG) ve Batı Avrupa Silahlanma Örgütü (WEAO) ile yürütülmekteydi. Bununla 

beraber Türkiye’nin; OCCAR üyeliği yönünde değerlendirmeler de devam etmektedir 

(Beyoğlu,2006:49). AB’ye üye olmadan EDA’ya tam üye sıfatıyla katılanamayacağının 

bilinmesine rağmen, Türkiye ve EDA arasında işbirliği düzenlemeleri teşkil edileceğine 

dair AB taahhüdü çerçevesinde WEAG/WEAO’nun kapatılması kararı Türkiye 

tarafından da onaylanmış, söz konusu AB taahhüdü, genel hatlarıyla EDA’yı kuran 

Ortak Eylem Belgesi’nde de kayıt altına alınmıştır (http://www.mfa.gov.tr/iii-

turkiyenin-natoya-askeri-katkilari.tr.mfa).  

Bu bölümde AB ile tarihsel ilişkiler bakımından bu örgütler hakkında kısa 

bilgiler verilecektir. 
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 2.3.6.1.  Batı Avrupa Birliği (BAB-WEU)  

1948 yılında Sovyet tehdidine karşı Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması için 

İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından oluşturulan BAB, daha 

sonradan Kanada, Almanya, ABD’nin katılımıyla genişlemiş güvenlik ve işbirliği 

yapılanmasıdır (Akçadağ,2010). 1970’e kadar Avrupa ekonomisinin iyileştirilmesi, 

Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı güvenin sağlanması, Avrupa’da birlik ve 

entegrasyonun sağlanması gibi konularda önemli roller oynamış olmasına rağmen; 

1970'lerden itibaren “Avrupa Topluğunun” (AT) öne çıkmasıyla ikinci planda kalmış, 

1980’lerden itibaren Avrupa güvenliği ve Avrupa savunma politikası konularında 

etkinlik göstermeye başlamıştır (http://www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/html/SSDIAna. 

htm) 

Türkiye ise 1991 yılında Maastricht’te kabul edilen Avrupa Birliği Anlaşması 

ile hem AB’nin güvenliğinde hem de NATO’nun Avrupa bacağının güçlendirilmesinde 

etkin rol oynamaya başlayan 28 üyeli BAB’a, 1992’de başlayan düzenlemelere rağmen 

ancak 6 Mart 1995’te ortak üye (associate member) sıfatıyla dahil olmuştur. BAB 

çerçevesinde Türkiye, Avrupa ile teknik alanda işbirliği yaparken, politikaların 

belirlenmesinde ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olamayan bir ülke konumunda 

kalmıştır (Beyoğlu,2006:48-49) Buna karşın Türkiye, NATO’dan BAB’a devrolunan ve 

faaliyetleri sonlanmadan önce Avrupa’nın silahlanma faaliyetlerini yürütmekle görevli 

WEAG ile WEAO’ya tam üye olmuştur (Beyaz Kitap, 2000:10).  

2.3.6.2.  Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WEAG) 

NATO'nun İzlanda dışında kalan Avrupalı üyeleri, Avrupa'da silahlanma iş 

birliğini geliştirmek amacıyla, 1976 yılında Avrupa Bağımsız Program Grubu’nu 

(Independent European Programme Group-IEPG) kurmuştur. IEPG, BAB Bakanlar 

Konseyi’nin 1991 yılında aldığı karar doğrultusunda faaliyetine son vererek, görev ve 

fonksiyonlarını 1993’te kuruluşu tamamlanan WEAG’a devretmiştir. Belçika, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, 
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Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İngiltere, İsveç, Avusturya 

ve Türkiye WEAG’a tam üye olmuş ülkelerdir (Güneş,2007:57) 

WEAG'ın oluşturulmasındaki temel amaç; kaynakları daha etkin kullanarak 

ulusal savunma pazarlarını sınır ötesi rekabete açmak, Avrupa savunma sanayi ve 

teknoloji alt yapısını güçlendirmek, Ar-Ge’de iş birliği yapmak, Avrupa Savunma 

Teçhizat Pazarı’nı oluşturmak, savunma sanayi gelişmekte olan ülkelerin bu pazarla 

bütünleşmesine yardımcı olmak ve dengeli alış veriş yöntemleriyle destek sağlamak, 

savunma teçhizatının ortak tedarikini sağlamaktır (http://www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/ 

html/SSDIAna.htm).  

Türkiye WEAG’ın araştırma ve teknoloji paneli (Panel II) dâhilinde yürütülen 

projelere doğrudan katılmaktadır. Bu faaliyetler EUCLID (European Coorperation for  

the Longterm In Defence), teknoloji geliştirme programı kapsamında yapılmaktadır. 

Türkiye bu çerçevede yürütülen 15 projeye, proje bedelinin yarısı kadar masraflara 

katılarak dâhil olmuştur. Bu projeler genel olarak mikro elektronik, havacılık, kontrol 

simülasyon, ultraviyole sensörler, lazer ve temiz enerji alanlarında (Geçgin,2008:67) 

olup özelde ise STINGER, M483/M864 155 mm Geliştirilmiş Topçu Mühimmatı, 

Geleceğin Büyük Uçağı A400 M (FLA)’dır (Beyoğlu,2006:50). 

Üç panel ve bir Avrupa Silahlanma Ajansı Uzmanlar Grubu'ndan oluşan 

WEAG faaliyetleri 23 Mayıs 2005 tarihi itibarı ile sonlandırarak EDA bünyesine 

katılmıştır. 

2.3.6.3.  Batı Avrupa Silahlanma Örgütü (WEAO) 

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu WEAG'a üye 13 ülkenin, sözleşmede yer 

alan tüm konularla ilgili olarak, eşit hak ve yetkilere sahip olduğu WEAO, üye ülkeler 

adına savunma teçhizatı tedarikini gerçekleştirecek bir organizasyon olarak 

tasarlanarak, BAB’ın müşterek araştırma ve tedarik organı olarak 1996 yılında alınan 

bir karar ile kurulmuştur (Beyoğlu,2006:50). 
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Amacı, üye ilkelerin savunma amaçlı araştırma ve teknolojik işbirliği 

faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması yönünde hizmet sunmak olan 

WEAO'nun başlıca fonksiyonları; savunma araştırma ve teknoloji çalışmaları, savunma 

teçhizatı tedariki, inceleme çalışmaları, mülk ve tesislerin yönetimidir. WEAO da 31 

Ağustos 2006 yılında kapatılarak faaliyetlerini EDA’ya devretmiştir (http://www.msb. 

gov.tr/birimler/ssdi/html/SSDIAna.htm). 

2.3.7. AB ile Entegrasyonun Türk Savunma Sanayi Açısından Etkileri 

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki en önemli hedeflerinden biri kendi 

kendine yeterliliktir. Fakat Türkiye’nin savunma alanında her şeyi tek başına kendisinin 

üretmesi beklenmemelidir (Ziylan,2004:41). Çünkü savunma ürünlerinin birim 

maliyetleri gelişen teknoloji ile birlikte artmaktadır. Türkiye’nin savunma sanayi 

alanında teknoloji alt yapısını güçlendirebilmesi, gelişen sistem teknolojilerinin üretim 

safhasında içinde yer alarak birim maliyetlerini düşürmesi, rekabet ve pazar için 

uluslararası işbirlikleri kaçınılmazdır.  

Bu kapsamda AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamış olan Türkiye, 

oldukça kritik bir dönem içerisinde olup, AB’nin geleceği içinde yerini çok iyi görmesi 

gerekmektedir. AB içindeki yapılanmada bugünden yerini alamayan Türkiye, gelecekte 

AB üyesi olsa bile birçok bakımdan geç kalmış olabileceği gibi; sadece Avrupa’ya bağlı 

politikalar da tam üyelik perspektifinin gerçekleşmemesi durumunda sıkıntılara sebep 

olabilecektir (Beyoğlu,2006:135). 

 AB 1990 yılından beri AGSP kapsamında silahlı kuvvetlerini yapılandırırken, 

bu yapı çerçevesinde savunma sanayini de şekillendirerek dünya ya entegre etmektedir. 

Konsolidasyon ve birleşmeler sayesinde rekabet gücüne erişen AB savunma sanayi 

gelinen noktada özgün sistem tasarımcısı konumuna gelmiştir. AB savunma sanayi 

firmaları karşısında, Türk savunma sanayi firmaları ölçek olarak küçük kalırken, Ar-Ge 

alanında kaynak, destek ve yatırım bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu durum özgün 

sistem tasarımı ve geliştirme, üretim ve pazar bulma gibi alanlarda Türkiye için “özgün 

sistem tasarımcısı” olarak rekabet avantajı elde etmeyi zorlaştırmaktadır. 
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Bu bağlamda Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin; Türk savunma sanayi 

firmalarının Avrupa firmaları ile rekabet edebilir seviyeye yükseltilmesi için bir hazırlık 

dönemi olarak değerlendirilmesi, Avrupa ülkeleriyle araştırma geliştirme, ortak tasarım 

ve ortak üretim alanında işbirliğinin geliştirilmesi politika olarak benimsenmelidir 

(DPT:2755-ÖİK:699,2007:74). Bu şekilde Türkiye, mevcut yetenekleriyle büyük 

oyuncu sıfatına sahip AB firmalarının “tam yetkili ana tedarikçileri” stratejisini 

uygulayarak dünya savunma sanayi ile entegre olmayı başarabilecektir (Korkmazyürek, 

2004:486). Bunun için örnek olarak İtalyan Finnmeccanica ve TAI’nin birlikte 

yürüttüğü, 2008 yılında başlanan ATAK Taarruz Helikopter Projesi bir başarı olarak 

gösterilebilir. Ortak üretim projesi olan ATAK Helikopterinin her türlü geliştirilmesi ve 

Türkiye tarafından geliştirilen bu Helikopterin, dış pazarlara ihraç hakkı Türkiye’ye 

aittir. 

AB tarafından içinde bulunulan dönemde, Avrupa ani müdahale gücü ile 

kullanacağı altyapı ve bu doğrultuda da savunma sanayinde ortak tedarik konusu 

şekillenirken, ibreler OCCAR istikametini göstermektedir. Çünkü OCCAR projeye 

katılıma eşit iş paylaşımı ilkesini terk ederek bunun yerine uzun dönemli denge (global 

balance) ilkesini benimsemiştir. Türkiye’de de kabul gören bu ilke, AB ülkeleriyle ortak 

işbirliği projelerine girmeyi kolaylaştıracak ve milli sanayinin iş payı sağlaması 

bakımından elverişli olabilecektir (DPT:2755-ÖİK: 699,2007:71). OCCAR’ın yürüttüğü 

A400M Uçak projesinde yer alan Türkiye’nin bu örgüte katılımın yollarının aranması 

gerekmektedir. Bu şekilde ihtiyaç duyulan kritik teknoloji alanlarında alt yapıyla 

beraber tasarımda söz sahibi olarak stratejik açıdan ve dublikasyonların önlenerek Ar-

Ge harcamalarından sağlanacak tasarrufla beraber AB’nin ulaştığı pazarlardan 

faydalanma ile ekonomik bakımdan yararlar sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

Sürdürülebilir bir, yüksek teknoloji altyapısının korunabilmesi için, maliyetler 

ve ekonomik gerçekler, büyük bir iç pazarı ya da çok başarılı bir dış satım 

performansını zorunlu kılmaktadır (DPT:2755-ÖİK: 699,2007:72). Bunun için AB 

ülkeleri savunma sanayi firmaları askeri teçhizat üretirken çift amaçlı kullanım (dual-

use) kapsamında sivil alanda da üretim yapmaktadırlar.  Çünkü sivil ürünlerin yurtdışına 

satışında politik ve askeri engeller daha az ve sivil pazar büyüklüğü daha geniştir. Bu 

kapsamda Türkiye’de her ne kadar KOBİ’ler hem askeri hem de sivil alana yönelik 
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üretim gerçekleştirse de sadece kendi iç pazarına yönelik askeri teçhizat üretimi yapan 

ana yüklenici firmaların uzun zaman diliminde ayakta kalması mümkün değildir. Bu 

bağlamda yerli ana yüklenici olarak üretim yapan firmaların ürün gamını sivil sektöre 

de kaydırması gerekmektedir. Bu noktada sanayi-üniversite ve araştırma kuruluşları 

arasındaki ilişki önem kazanmaktadır.
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3.1.  SAVUNMA HARCAMALARININ BOYUTLARI 

Dünya üzerinde yaşayan devletler, oluşturdukları güvenlik ve savunma 

politikaları ile değişen tehdit algılamaları doğrultusunda varlıklarının idamesini 

sağlayabilmek adına, savunma harcamaları yapmak zorundadır. Ülkelerin refahları 

pahasına milli gelirlerinden yaptıkları bu harcamaların boyutları her zaman için 

sorgulanır olmuştur. Savunma harcamalarının boyutları, silah ticaretinin ve savunma 

pazarının büyüklüğünü de göstermektedir. Yapılan bu zorunlu harcamalarının 

boyutlarının algılanarak ulusal savunma sanayi vasıtasıyla,  tekrar ülke ekonomisine 

kazandırılması büyük önem taşımaktadır. 

Savunma harcamalarının dünya ekonomisindeki yeri; savunma sanayinin sahip 

olduğu ekonomik hacmin anlaşılması açısından önemlidir (Uslu,2007:11). Bu kapsamda 

çalışmanın bu bölümünde, AB yolundaki Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar altında 

gerçekleştirmiş olduğu savunma harcamalarının boyutlarını kavrayabilmek için, ilk 

önce dünya küresel ve AB savunma harcamalarına bakılacaktır. Daha sonra Türkiye’nin 

savunma harcamaları ve kaynakları incelenecektir. 

3.1.1.  Dünya ve AB Ülkeleri Savunma Harcamaları 

Dünya savunma harcamaları, İkinci Dünya Savaşından sonra sürekli artış 

göstermiş, 1989 dünya soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra 1999 yılına kadar 

düşüş eğilimini sürdürmüştür (Sköns,2005:3). İkili kutuplaşmanın yerini çoklu 

kutuplaşmaya bıraktığı bu dönemde başta Ortadoğu ve daha az derecede de Güney Asya 

ve Kuzey Afrika’da olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkede savunma 

harcamalarında önemli azalmalar olmuştur. Bu gelişmede büyük ölçüde hükümetleri, 

kamu harcama önceliklerini yeniden düzenlemeye zorlayan mali sınırlamalar etkili 

olmuştur (Giray,2004:181-182).  

Savunma harcamaları hakkında veri toplanması son derece zordur. Bu zorluk, 

en demokratik devletlerin bile bu harcamaları kritik olarak nitelendirilmesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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Dünyada savunma harcamalarını rapor eden ve yayınlayan çeşitli kuruluşlar 

vardır. Bu kuruluşlardan bazıları Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 

(SIPRI), Silah Kontrol ve Silahsızlanma Ajansı (ACDA), Uluslararası Stratejik 

Çalışmalar Enstitüsü (IISS)’dür. Literatürde verileri daha güvenilir kabul edilen SIPRI, 

savunma harcamalarını NATO tanımlamasına göre rapor etmektedir. ACDA da, NATO 

tanımlamasına göre savunma harcamalarını yayınlamasına rağmen verilerinin yeterince 

güvenilir olmadığı ve harcamaların olduğundan az gösterildiği bazı araştırmacılar 

tarafından ileri sürülmüştür (Çıkınlar,2006:76). Bu çalışmada özellikle güncel veriler 

içermesi ve NATO’nun da esas alması nedeniyle SIPRI’nın verileri kullanılmıştır. 

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)’nin 2011 yılı 

raporuna göre; 2010 yılında dünya savunma harcamaları, 2009 yılı sabit fiyatlarıyla 1 

trilyon 630 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu tutar, dünyadaki toplam GSYİH’nin 

%2,6’sına denk gelmektedir. Dünya savunma harcamaları 2001-2009 arasında ortalama 

%5,1’lik artış sergilerken, 2010 yılında 2009 yılına göre % 1.3’lük bir artış göstermiştir. 

Bu azalışta küresel finansal kriz etkili olduğu değerlendirilmektedir. Tüm dünya 

genelinde, kişi başına savunma harcaması ise 236 dolardır.  Bununla beraber, 2001 

yılına oranla 2010 yılında %50 oranında savunma harcamalarının arttığı görülmüştür.  

Grafik 3.1:  Dünya Savunma Harcamaları (2009 Yılı Fiyatları, Milyon $) 

 
Kaynak:http://www.sipri.org/research/armaments/milex/factsheet2010 
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Dünya savunma harcamalarındaki artış eğiliminin asıl nedeni, dünya savunma 

harcamalarının yaklaşık % 43’ünü gerçekleştiren ABD’nin doktrin ve stratejisinde 

yaşanan mevcut değişimlerdir. ABD’nin savunma harcamaları, 2001 den 2010’a kadar 

% 81 artış gerçekleştirmiştir. Bunun da sebebi sadece terörizm ile savaş ve özellikle de 

Afganistan ve Irak operasyonları olmayıp, ABD’nin gelişmiş silah gücünün baskınlığını 

koruyup devam ettirme isteğinden kaynaklanmaktadır.  Bush yönetiminin aldığı kararlar 

gereği savunma harcamaları 2009 yılında %7,7 artarak 661 milyar dolara ulaşırken, 

2010 yılı için 698 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılı içinde 739 milyar dolar 

olarak öngörülmüştür. ABD bütçe açıklarını kapatma isteğine rağmen savunma 

harcamalarında kısıntıya gitmemiştir (Perlo-Freeman vd, 2010:1-3).  

Uslu (2007) ise, savunma harcamalarındaki artış nedenlerini, silah pazarının 

daralmasına rağmen artan AR-GE harcamaları ve artan sabit harcamalar ile birlikte 

gelişen silah teknolojisindeki büyük artış sergileyen maliyetlere bağlamaktadır. 

(Uslu,2007:12-13)   

Tablo 3.1: Dünya Bölgesel Savunma Harcamaları  

BÖLGE 

YILLAR 
(Milyar Dolar 2009 fiyatlarıyla) Değişim 

2001-2010 
% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dünya Toplam 1044 1107 1177 1243 1294 1334 1381 1457 1549 1630 50 

Afrika 17.4 18.4 18.3 20.5 21.4 22.3 (23.2) (25.6) (27.1) (30.1) 64 

Amerika 436 482 537 583 613 626 644 692 746 791 76 

Asya Okyanusya 177 186 195 205 216 229 246 260 286 317 64 

Avrupa 336 347 351 353 354 361 367 378 387 382 12 

Orta Doğu 78.2 73.7 76.2 80.9 89.5 95.9 101 101 (103) (111) 3.5 

Kaynak:http://www.sipri.org/research/armaments/milex/factsheet2010’dan derlenmiştir. 

SIPRI verilerine bakıldığında dünyanın 5 bölgeye ayrıldığı görülmektedir. 

Buna göre, 2010 yılında dünya savunma harcamasının %48,5 payı 791 milyar dolar ile 

Amerika kıtası tarafından yapılmıştır. Bu harcamada kuşkusuz ki en büyük pay %88,2 

ile ABD’ye aittir. Kanada bu dönemde 23 milyar dolar savunma harcaması yaparken, 
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Orta Amerika 6,5 milyar dolar, Güney Amerika 63,3 milyar dolar savunma harcaması 

yapmıştır. Bölge 10 yıllık dönem içerisinde savunma harcamasını %76 oranında 

artırmıştır.  

Avrupa kıtası 382 milyar dolarlık savunma harcaması ile dünya savunma 

harcamasının %23,4’lük kısmını karşılarken, bu harcamanın 316,5 milyar dolarlık kısmı 

(% 82) Batı Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğu Avrupa ülkeleri ise 

2010 yılında 65,5 milyar dolar harcama yapmıştır. 10 yıllık sürece bakıldığında Avrupa 

kıtasının savunma harcamalarını sadece %12 artırdığı gözlemlenmektedir. 

Asya kıtası 317 milyar dolar ile Avrupa kıtasını takip ederken, dünya savunma 

harcamalarının %19,4’ünü gerçekleştirmiştir. 2010 yılında yapılan bu savunma 

harcamasının; %17’si 52,1 milyar dolar ile merkezi ve Güney Asya’ya aitken, %8,2’si 

25,7 milyar dolar ile Okyanusya bölgesine, %9.1’lik kısmı 28.7 milyar dolar ile Güney 

Doğu Asya’ya aittir. Asya bölgesinde de kuşkusuz en büyük harcama 211 milyar dolar 

ile Rusya’nın ve Çin’in de içinde bulunduğu Doğu Asya tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Asya bölgesi 10 yıllık süreçte savunma harcamalarını %64 oranında artırmıştır. Bu 

artışta en büyük etken Çin olup, Çin hükümeti savunma harcamalarındaki artışın 

nedenini, silahlı kuvvetlerin yaşam standardının artırılması, ağ destekli yeteneklerin 

kazanılması, tabi afetlerle mücadele ve 2008 yılı depremi sonrası alt yapı tesislerinin 

iyileştirilmesi gibi nedenlerle açıklamaktadır (2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu, 

2011:32-33). 

Orta Doğu ülkeleri ise 2010 yılında 111 milyar dolar savunma harcaması 

gerçekleştirmiştir. ABD’nin İran’ı terörist devletler arasında göstermesinden dolayı 

2009 ve 2010 döneminde, bu bölgeden sağlıklı veriler elde edilememiştir. 10 yıllık 

süreçte bu bölgenin savunma harcamalarını %3,5 artırdığı görülmektedir.  

Savunma harcamalarının büyüklüğünü algılamada diğer bir kriter, Gayri Safi 

Yurt İçi Hasıla (GSYİH) dan savunma harcamaları için ayrılan paydır. Genel bir bakış 

olması nedeni ile 15 ülkenin savunma harcamaları ile birlikte GSYİH oranları da Tablo 

3.2’ de verilmiştir.  
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Tablo 3.2: Dünyada En Fazla Savunma Harcaması Yapan 15 Ülke (2009 Fiyatlarıyla) 

Sıra 
No ÜLKE 

Savunma 
Harcaması 

(Milyar Dolar) 

Değişim 
2001-2010 

( % ) 

GSMH Oranı 
( % ) 

Dünya Payı 
( % ) 

1 ABD 698 81.3 4.8 43 
2 Çin [119] 189 [7.3] [7.3] 
3 İngiltere 59.6 21.9 2.7 3.7 
4 Fransa 59.3 3.3 2.3 3.6 
5 Rusya [58.7] 82.4 [4.0] [3.6] 

5 Ülke Alt Toplamı 995     61 
6 Japonya 54.5 -1.7 1.0 3.3 
7 Suudi Arabistan 45.2 63.0 10.4 2.8 
8 Almanya [45.2] -2.7 [1.3] [2.8] 
9 Hindistan 41.3 54.3 2.7 2.5 

10 İtalya [37.0] -5.8 [1.8] [2.3] 
10 Ülke Alt Toplamı 1219     75 

11 Brezilya 33.5 30 1.6 2.1 
12 Güney Kore 27.6 45.2 2.8 1.7 
13 Avusturalya 24.0 48.9 2.0 1.5 
14 Kanada [22.8] 51.8 [1.5] [1.4] 
15 Türkiye [17.5] -12.2 [2.4] [1.1] 

15 Ülke Alt Toplamı 1344     82 
Dünya Toplamı 1630 50.3 2.6 100 

Kaynak: SIPRI Year Book Summary,2011:9 ve 2010 Savunma Sanayi Sektör Raporu, 

2011’den derlenmiştir. 

Dünya Bankası tanımına göre, yüksek gelir düzeyi olan en zengin 32 ülke, 

dünya nüfusunun %16’sını oluşturmalarına rağmen, dünya savunma harcamaları 

toplamının %75’ini, gelir düzeyi düşük olan ve dünya nüfusunun %41’ini oluşturan 58 

ülke ise, toplam dünya savunma harcamalarının sadece %4’ünü gerçekleştirmektedir 

(Karakuş,2006:17) 

En çok savunma harcaması yapan ülkelerin ilk beşi, üretici yani tedarikçi 

konumundadır. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra, savunma harcamaları önemli 

oranda azalma göstermiş, ancak üretim kapasitelerinde çok az değişiklik olmuştur. 

Dolayısıyla savunma pazarı, yani talep daralmış buna mukabil arz durumunu 

korumuştur. Sonuç olarak da savunma ürünleri ihracatında, üretici konumundaki ülkeler 

arasında önemli bir rekabet ortamı doğmuştur. ABD ve Avrupa ülkeleri gerek kendi 

savunma ihtiyaçlarını karşılamak gerekse de ihracat yaparak savunma yatırımlarından 

ekonomik fayda sağlamak için, soğuk savaş sonrasında da savunma harcamalarına 

önemli miktarlarda kaynak ayırmışlardır (Karakuş,2006:18-19).  
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Dünya savunma harcamalarındaki artışa, en büyük katkı ABD tarafından 

yapılmaktadır. ABD savunma bütçesindeki bu artış ve savunma Ar-Ge harcamalarına 

ayrılan büyük kaynak AB ülkelerini endişeye düşürmektedir. Yapılan bir 

değerlendirmede oluşan bütçesel ve teknolojik farkın, rekabet bir yana, iş birliğini bile 

imkânsız hale getireceği endişesi dile getirilmiştir. Bunun sonucunda İngiltere ve Fransa 

savunma bütçelerini arttırma kararı almışlardır. Ayrıca havacılık ve uzay alanında 

Avrupa’nın rekabet gücünü koruyabilmesi için 100 milyar Avroluk bir kaynak 

gereksinimi olduğu tespit edilmiştir (Çıkınlar,2006:75). 

Tablo 3.3:  AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Savunma Harcamaları 

Sıra 
No Ülke 

YILLAR 
(Milyon Dolar 2009 Fiyatlarıyla) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 Fransa 59.308 60.525 62.364 64.076 62.724 63.059 63.272 62.642 66.869 59.322 
2 İngiltere 47.112 49.977 52.765 52.541 52.579 52.475 53.122 55.291 57.907 59.598 
3 Almanya 48.170 48.306 47.646 46.183 45.460 44.411 44.454 45.730 47.453 45.152 
4 İtalya 40.553 41.661 41.999 42.137 40.539 39.226 38.006 39.408 38.303 36.972 
5 Türkiye 17.803 18.942 17.096 15.602 14.770 15.859 13.880 15.285 16.302 17.509 
6 İspanya 13.814 14.145 14.010 14.461 14.565 17.027 17.591 17.646 16.939 15.359 
7 Hollanda 11.137 11.125 11.283 11.370 11.388 11.922 12.082 11.873 12.129 11.207 
8 Yunanistan 8.794 8.626 7.390 8.125 8.786 9.135 9.128 10.148 10.572 9.354 
9 Polonya 5.804 5.904 6.137 6.416 6.859 7.303 8.256 7.385 7.917 8.902 

10 İsveç 6.250 6.084 6.040 5.684 5.758 5.668 5.817 5.174 5.063 5.641 

Kaynak: http://milexdata.sipri.org/ ‘dan derlenmiştir. 

İngiltere’nin savunma harcamaları, ABD ile katıldığı Irak ve Afganistan 

operasyonları ve terörizm ile savaş harekâtları nedeniyle 2001-2010 yılları arası %21 

artış gösterirken 2009-2010 arası %3,6 artış göstermiştir. Fransa ise, 2001-2010 

döneminde sadece %0,2 artış sağlayarak stabilizesini korumuş sayılabilir. Ancak 

Fransa’nın savunma harcamaları 2010 yılında 2009 yılına göre %11,2 oranında azalış 

göstererek hemen hemen 2001 yılındaki seviyeye geri gitmiştir. Almanya ve İtalya’nın 

da savunma harcamalarının 2001 seviyesine göre lineer olarak azaldığı görülmektedir. 

Bununla beraber savunma harcamalarını değerlendirmede diğer bir kriter olan 

GSMH’dan savunma harcamalarına ayrılan paylar incelendiğinde, AB ülkeleri içinde bu 

oranın genel olarak ortalama %1,5 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Yalnızca 
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üretici olan ve ABD ile ortak hareket eden ülkeler %2,5 seviyesinde savunma 

harcamalarına pay ayırmaktadır. Ancak istisna olarak Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın 

üretici konumda olmamasına rağmen AB ülkeleri içinde %3,5 düzeyinde harcama 

yapması tamamen Türkiye ile olan ve uzun yıllardır süren husumetinden 

kaynaklanmaktadır  

Avrupa’da savunma harcamaları açısından ise beşinci sırada bulunan Türkiye, 

silahlı kuvvetler mevcudu açısından birinci sırada yer almaktadır. Avrupa’da en çok 

savunma harcamasını 2001-2010 yılları arası Fransa yaparken, bu ülkeyi İngiltere, 

Almanya ve İtalya’nın izlemekte olduğu söylenebilir. Yunanistan ise en çok harcama 

yapanlar sıralamasında, İspanya ve Hollanda’nın ardından gelmektedir. 

3.1.2.  Türkiye’nin Savunma Harcamaları 

Savunma harcamalarını etkileyen en önemli faktör, ülkelerin jeopolitik 

durumları ve tarihsel bağlantılarıdır (Erbaykal,2007:6). Türkiye, 185 dünya ülkesi 

içinde nüfus itibariyle 16’ncı, toprak büyüklüğü itibariyle 32’nci ve ekonomik gücü 

itibariyle 16’ncı sırada olan bir dünya devletidir. Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik 

mevki itibariyle de (Beyaz Kitap, 2000:3);  

 Dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Ortadoğu ve Hazar Havzası, 

 Önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda olan Akdeniz Havzası, 

 Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Türk 

Boğazları, 

 SSCB ve Yugoslavya’nın dağılması sonucu yapısal değişikliklere uğrayan 

Balkanlar, 

 Etnik çatışmalar yanında, zengin tabii kaynaklara sahip Kafkasya ve bunun 

daha ötesinde Orta Asya’nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir 

konumda bulunmaktadır.  
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Dünyanın en çok güvenlik tüketen coğrafyasında yer alması nedeniyle, 

Türkiye’nin, askeri harcamalarını belli bir düzeyde tutması bir zorunluluktur. Zira 

Türkiye, dış politikasında askeri güç unsurunu kullanmadan çözemeyeceği sorunlara 

sahiptir (Türk,2007:16). 

Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla beraber biten soğuk savaş dönemi sonrası 

Türkiye NATO’nun kanat ülkesi konumundan çıkarak, sorunlar ve çatışmaların yoğun 

olduğu Avrasya kuşağında merkezi bir ülke haline gelmiştir. Jeostratejik konumun 

hassasiyeti itibariyle Türkiye’nin tehdit algılaması her zaman en yüksek seviyede 

olmuştur. Bu nedenle, silah ithalatı ve personel sayısı yüksek ülkeler arasında yer 

almıştır. Bu durumun oluşmasında, Uslu (2007) ye göre; bazı dönemlerde askeri 

yönetimlerin söz sahibi olmasının da oldukça etkisi vardır. 

1960-1975 yılları arasında düzgün bir artış trendi izleyen Türkiye’nin savunma 

harcamaları, 1975 yılında ABD ambargosunun etkisiyle % 75 artmış, 1990-1994 yılları 

arasında PKK terörünün etkisiyle yıllık ortalama % 15 büyüme göstermiştir (Çıkınlar, 

2006:89). Türkiye’nin savunma harcamaları 2010 yılı itibariyle 17.5 milyar doları 

bulmuştur. Bu rakam toplam dünya savunma harcamalarının % 1 kadardır. GSYİH’dan 

savunma harcamalarına aktardığı kaynak ise % 2,7 olup,  kişi başına düşen savunma 

harcaması ise 140 dolardır. 

Türkiye, bu harcamasıyla AB ülkeleri arasında 5’nci sırada yer alırken, Orta 

Doğu’daki 14 ülke arasında Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada bulunmaktadır. 

SIPRI (2010) verilerine göre Orta Doğu’daki en yüksek savunma harcamasını, ortalama 

45.0 milyar dolar ile Suudi Arabistan yapmaktadır. İkinci sırada yer alan Türkiye’nin 

ardından 14,0 milyar dolarla İsrail gelmektedir. Doğu ve Güney Doğu komşular olan 

Suriye, Irak, Ermenistan’ın toplam savunma harcaması 7.670 milyar dolardır. İran ise 

savunma harcama bilgilerini 2008 yılından beri dünya ile paylaşmamaktadır. Bu 

durumun, ABD’nin terörist ülkeler sıralamasında İran’ı göstermesinden dolayı, İran’ın 

tehdit algılamasının değişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Türkiye’de Savunma harcamalarının GSMH’ye oranı ile bakılacak olunursa, 

1988 yılında % 2,9 oranında gerçekleşirken, PKK terör olaylarının zirve yaptığı 1990-

1999 yılları arasında % 4,1 seviyelerinde seyretmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında % 3,7 
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olarak gerçekleşirken 2002 yılında ise bir miktar artarak % 3,9 seviyesine çıkmıştır. 

2003 yılından itibaren düşüş devam etmiş ve 2010 yılında % 2,4 olarak gerçekleşmiştir 

(SIPRI,2011). Bu azalışta sebep Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) modernizasyon 

ihtiyaçları için ithalata gitmek yerine Türk yerli savunma sanayi ürün geliştirme 

programlarını beklemesi ve yerli savunma sanayine yönelmesi olarak gösterilebilir. 

3.1.3.  Türkiye’de Savunma Harcamalarının Kaynakları 

Türkiye'nin savunma harcamalarının kaynakları, en kapsamlı yayın olan Beyaz 

Kitapta şu şekilde sıralanmıştır (Beyaz Kitap,2000:107); 

Bütçe İçi Kaynaklar 

 Milli Savunma Bakanlığı bütçesi (MSB, Genelkurmay Başkanlığı, 

K.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı ve Dz.K.K.lığı bütçelerini kapsamaktadır),  

  Jandarma Genel Komutanlığı (Jn.G.K) bütçesi,  

 Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın (S.G.K) bütçesi 

 MSB’nın özel kanunlara dayanan gelirleri, 

Bütçe Dışı Kaynaklar 

 SSDF kaynakları,  

 TSKGV kaynakları,  

 Geri Ödemeleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılan yabancı devlet 

veya firma kredileri,  

 Dış Askeri Yardımlar, 

Savunmaya tahsis edilen bu kaynaklar, Beyaz Kitap’ta bütçe içi ve bütçe dışı 

kaynaklar olarak ikiye ayrılırken, MSB bütçesi, TSKGV bütçesi, SSDF bütçesi milli 

kaynakları; FMS kredileri, NATO Enfrastrüktür Fonu (Şimşek,2008:4-27) diğer 

(yabancı) kaynakları oluşturmaktadır. Bu sınıflamaya göre genel bir bilgi olması 
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bakımından Tablo 3.4’de 2000-2005 yılları arası Türkiye’nin savunma harcama 

kaynakları verilmiştir. 

Tablo 3.4:  Türkiye’de Savunma Harcama Kaynakları 

YILLAR 

MİLLİ KAYNAKLAR DİĞER KAYNAKLAR 

MSB 
BÜTÇESİ 

TSKGV 
BÜTÇESİ SSDF ÖZEL 

ÖDENEK TOPLAM FMS 
KREDİSİ 

NATO 
ENF. 

FONU 

DEVLET 
FİRMA 

KREDİSİ 
TOPLAM 

2000 4.136.500 6.300 748.377 37.246 4.891.177 - 75.612 126.019 201.631 

2001 5.126.585 7.994 1.037.587 13.234 6.185.400 24.564 129.424 764.131 918.119 

2002 8.234.969 7.075 2.204.358 45.325 10.491.727 42.148 190.570 188.763 421.481 

2003 10.209.250 9.800 1.976.222 68.163 12.263.435 - 83.997 66.733 150.730 

2004 10.011.847 12.240 1.922.115 90.834 12.037.036 - 103.378 85.333 188.711 

2005 10.977.067 13.340 1.983.461 84.500 13.058.368 - 48.695 38.683 87.378 

Kaynak:Uslu,2007:84 

Türkiye; coğrafi konumu, güç dengeleri ve uluslararası durumu itibari ile dünyada 

hassas bir yere sahiptir. Bu hassasiyet nedeniyle milli savunma imkânlarını güçlü bulundurmak 

ve silahlı kuvvetlerini geniş tutmak zorunda kalmaktadır. Bu zorunluluk savunma harcamalarının 

yüksek olmasına neden olmaktadır. Savunma harcamalarının büyüklüğü finansmanında da pek 

çok fedakârlık gerektirmektedir (Şimşek,2008:4-15).  

Tablo 3.4’den de izlenebileceği üzere, diğer dünya devletlerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de savunma harcama kalemlerinin en büyük kısmı bütçe kaynaklarından 

karşılanmaktadır.  

3.1.3.1.  Bütçe Kaynakları 

Askeri harcamalara dair verileri anlamlandırmanın yolu, çeşitli büyüklükler 

içine yerleştirmektir. İlk olarak bütçe içi askeri harcamaların toplam bütçe içindeki 

yerine bakılabilir. İkinci olarak da, askeri harcamaların GSYİH oranı üzerinden bir 

değerlendirme yapılabilir (Akça,2010:18) Ülkemizde savunma harcamaları önemli ölçüde 
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diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi (merkezi bütçenin yaklaşık % 8,2 si) bütçe kaynaklarına 

dayanmaktadır.  

Tablo 3.5:  Türkiye’de Savunma Hizmetlerine Ayrılan Payın GSYİH ve Merkezi 

Yönetim Bütçesi İle Karşılaştırılması 

YILLAR GSYİH 

**MERKEZİ 
YÖNETİM 
BÜTÇESİ 

(KONSOLİDE 
BÜTÇE) 

MRK.YNT.
BÜTÇE / 
GSYİH 

 (%) 

MSB BÜTÇESİ 
JND. 

GNL.K'LIĞ
I BÜTÇESİ 

SAHİL 
GÜV. 
K'LIĞI 

BÜTÇESİ 

SAVUNMA 
BÜTÇESİ 
TOPLAM 

SAV. 
BÜTÇ
ESİ / 
GSYİ

H 
 (%) 

SAV. BÜT. 
/ 

MRK.YNT.
BÜTÇE 

 (%) 

2000 166.658.021 46.827.436 28.1 4.136.500 666.504 33.253 4.836.257 2,9 10,3 

2001 240.224.083 79.159.490 33.0 5.126.585 831.547 43.672 6.001.804 2,5 7,6 

2002 350.476.089 98.131.000 28.0 8.234.969 1.455.965 91.701 9.782.635 2,8 10,0 

2003 454.780.659 147.230.170 32.4 10.209.250 1.823.009 116.189 12.148.448 2,7 8,3 

2004 559.033.026 150.658.129 26.9 10.889.575 2.219.673 152.350 13.261.598 2,4 8,8 

2004* 559.033.026 149.945.082 26.8 10.011.847 2.219.673 152.350 12.383.870 2,2 8,3 

2005 648.931.712 156.088.874 24.1 10.977.067 2.374.842 175.997 13.527.906 2,1 8,7 

2006 758.390.785 174.958.101 23.1 11.877.533 2.571.561 194.459 14.643.553 1,9 8,4 

2007 843.178.421 204.988.545 24.3 13.052.398 3.137.341 229.933 16.419.672 1,9 8,0 

2008 950.144.254 222.553.216 23.4 13.272.707 3.128.378 233.317 16.634.402 1,8 7,5 

2009 953.974.000 259.155.933 27.2 14.532.622 3.690.760 253.586 18.476.968 1,9 7,1 

2010**
* 1.028.802.000 286.981.303 27.9 15.118.234 4.046.834 293.745 19.458.813 1,9 6,8 

2011**
* 1.118.102.000 298.232.012 26.7 15.986.382 4.449.319 335.406 20.771.107 1,9 7,0 

Kaynak: MSB 2009 Faaliyet Raporu, 2010:165 ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlenmiştir.  

Notlar: * 2004 Yılı MSB Bütçesinin, 5103 Sayılı Yasayla Yapılan, %13 kesintiden sonraki değeridir.  

** 5108 Sayılı Kanuna istinaden 2006 yılından geçerli olmak üzere Konsolide Bütçenin ismi (Merkezi Yönetim Bütçesi) 

ve içeriği değiştirilmiştir. 

*** 2010-2011 Orta Vadeli Program ve Jnd.G. K'lığı ile S.G.K’lığı  Öngörü 

 

Türkiye'deki savunmaya ayrılan kaynağın en önemli bölümünü MSB bütçesi 

oluşturmaktadır. MSB Bütçesinin; % 17,3' ü Genelkurmay Başkanlığı, % 5,1' i MSB, 

44,8 'i K.K.K, 13,4' ü Dz.K.K, 19,4' ü ise Hv.K.K tarafından kullanılmaktadır 

(Şimşek,2008:4-16). 2009 yılında yapılan savunma harcamalarında, savunma bütçesi 

içinde MSB’nın payı % 78.7, Jn.G.K’nın payı % 20, S.G.K’nın payı ise % 1.3 dür. 



131 

 

Tablo 3.5’e göre 2000 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi (MYB) içinden MSB’na 

%8,8 oranında pay ayrılırken,  2010 yılına kadar giderek azalan bir oranla 2010 yılında % 5,3 

seviyelerine gerilediği görülmektedir. MSB bütçesi rakamları her yıl artış göstermekle 

birlikte MYB içinden aldığı paydaki azalmalar dikkat çekmektedir. 2000-2010 yılları 

arasında MYB’den MSB’na ayrılan pay ortalama % 6,8 oranında gerçekleşmiştir. MSB’na 

ayrılan savunma hizmetleri payının GSYİH içindeki değerleri incelendiğinde de bu 

azalmanın gerçekleştiği görülmektedir. 2000 yılında MSB bütçesinin GHYİH’ya oranı 

%2,5 seviyelerinde iken,  bu oran 2010 yılında %1,4 olarak gerçekleşmiştir. 2000-2010 

yılları arası MSB bütçesinin GSYİH’ya oranı ortalama olarak %1,8 seviyesinde kalmıştır. 

Savunma Harcamalarının en büyük bölümünü oluşturan MSB bütçesinin 

bileşenlerini, personel harcamaları, cari (askeri teçhizat, beslenme, giyim, yakıt vs.) 

harcamaları ile yatırım ve transfer harcamaları oluşturmaktadır. Bütçe içindeki en 

önemli pay cari harcamalara aittir. Stratejik hedef planı kapsamındaki modernizasyon 

projeleri, ekipman alımları, beslenme ve giyim istihkakları, inşaat, bina onarımı, 

akaryakıt, elektrik, su, doğal gaz, tedavi ve ilaç ihtiyaçları gibi hususlar bu ödenekten 

karşılanmaktadır (Beyaz Kitap, 2000:107). 

Personel giderleri, personelin doğrudan özlük haklarına yönelik kısmı oluşturur 

ve bütçe içinde oldukça yüksek bir paya sahiptir. Personel harcamalarının durumu, diğer 

NATO ülkeleri için de geçerlidir (Karakuş,2006:25). 

Yatırım harcamaları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) iznine tabi bulunan 

ödenekleri kapsamaktadır. Bu kapsamda, taşıt alımları, bir kısım inşaat projeleri ve 

çeşitli yenileştirme projeleri yer almaktadır. Transfer harcamaları ise, uluslararası 

kuruluşlara üyelik aidatlarını, kamulaştırmayı, önceki senelerden kalan borçların 

ödenmesini ve çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlara yapılacak yardımları içerir. (Beyaz 

Kitap, 2000:107-108). 

Beyaz Kitap (2000) verilerine göre, MSB bütçesinin ortalama %30’u personel 

giderlerine %68,9’u cari harcama kalemlerine, kalan kısmı ise yatırım ve transfer 

harcamalarına ayrılmaktadır (Beyaz Kitap, 2000:109). 

MSB’nın MYB’ne ek olarak özel ödenekler kapsamında gelirleri vardır. Bu 
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gelirler; 203 sayılı kanun ile "Harita Alım ve Yapım İşlerinden Elde Edilen Gelirler", 

189 sayılı kanun ile " Askeri Arazilerin Satışından Elde Edilen Gelirler", 3212 sayılı 

kanun ile "İhtiyaç Fazlası ve Hurda Durumdaki Muhtelif Mal ve Hizmet Satışlarından 

Elde Edilen Gelirler" ve 1111, 3031, 3478 ve 3802 Sayılı Kanunlarla düzenlenen 

"Dövizli Askerlik Hizmetinden Elde Edilen Gelirler" olarak sıralanabilir Bu gelirlerin 

her birinin nereye tahsis edileceği kanunlarla belirlenmiştir (Şimşek,2008:4-16).  

Merkezi Yönetim Bütçesinden savunma maksatlı ayrılan ikinci büyük bütçeyi 

Jn.G.K’nın bütçesi oluşturmaktadır. Görev sahası polis sahası dışı olup, Türkiye’nin 

%92’sinde 4.000 dolayında birimler halinde görev yapmakta olan Jn.G.K’lığı, İç İşleri 

Bakanlığı bünyesinde olmakla beraber bütçesi ayrı olarak düzenlenmektedir ve tek mali 

kaynağı devlet bütçesinden tahsis edilen ödeneklerdir (Şimşek,2008:4-20). Bu ödeneğin 

MYB içindeki payı ortalama % 1,4 seviyelerinde olup, GSYİH ile değerlendirildiğinde ise 

% 0.4 civarındadır. 2000-2010 arası bütçe gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde MSB 

bütçesinin aksine Jn.G.K’nın MYB’nden aldığı pay rakamsal olarak artmasına karşılık 

oransal değerleri koruduğu gözlemlenmektedir. 

Kıyı ve kara sularımızın güvenliği ile Dz.K.K’nın sorumluluğu dışında kalan iç 

suların (8.333 km) güvenliğini sağlamak başlıca görevi (Beyaz Kitap, 2000:63) olan Sahil 

Güvenlik Komutanlığı’nın MYB’den aldığı ödenek %0.1 olup GSYİH’ya oranı ise 

%0,025’dir. Yine Tablo 3.5’e göre değerlendirildiğinde S.G.K’nın MYB’den aldığı pay 

oranlarının yıllar itibariyle değişmediği görülmektedir. 

3.1.3.2.  Bütçe Dışı Kaynaklar 

Türkiye’nin savunma harcama kaynakları MYB ile sınırlı değildir. MYB’den ayrılan 

kaynak yanında SSDF kaynakları, TSKGV kaynakları ve Dış Askeri Yardım kaynakları da 

savunma bütçesine finansman kaynağı olarak kullanılmaktadır. SSDF ile TSKGV kaynakları 

esas olarak askeri teçhizat alımına ve yerli askeri teçhizat üretimine kaynak 

sağlamaktadır (Şenesen,2002:37). 

SSDF; TSK’nin modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye’de modern 

savunma sanayinin kurulması için gerekli kaynağın MYB dışında, devamlı ve istikrarlı 
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bir şekilde sağlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde ve SSM 

emrinde kurulmuştur (SSM 2006 Faaliyet Raporu,2007:11). Bu fonun başlıca gelir 

kaynakları, vergiler, mal varlıkları ve dış kredilerdir. Buna göre SSDF’nun 1999 

yılından beri uygulanmakta olan gelir yapısı şöyledir: Kurumlar vergisinden %5, her 

türlü alkollü içki ve tütün mamulleri satışından %10, milli piyango karından %95, at 

yarışı hasılatından %10, spor-toto hasılatından %3, spor-loto hasılatından %6, talih 

oyunları hasılatından %15, hafif silah satışından %80 oranında fona gelir aktarımı 

yapılmaktadır (Karakuş,2006:28). SSDF, kurulduğu 1986 yılından itibaren 2010 yılı 

dahil 22,660 milyar dolar gelir elde etmiştir. 

Grafik 3.2: Savunma Sanayi Destekleme Fonu Gelir-Giderleri (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: SSM 2008 Faaliyet Raporu,2009:40 ve SSM 2009 Faaliyet Raporu,2010:32 
den derlenmiştir. 

 SSDF’nun gider kalemlerini; silah üretimi için kredi vermek, sermaye iştiraki, 

silah alım ve üretimiyle ilgili proje bedelleri şeklinde yapılan harcamalar 

oluşturmaktadır (Akça,2010:16). Bu kapsamda fon, TSK’nın modernizasyon proje ve 

programlarına SSİK kararları doğrultusunda 1986-2010 yılları arasında 21.886 milyar 

dolarlık harcama yapmıştır. 2010 yılı itibariyle Hazine nezdinde tahakkuk etmiş fakat 

fona devredilmemiş 4 milyar dolarlık kaynakta ayrıca mevcuttur (SSM 2009 Faaliyet 

Raporu,2010:32). Savunma teçhizat alımlarının %54’ü bütçeden karşılanırken, %44’lük 

kısmı SSDF bu gelirleri tarafından karşılanmıştır (Akça,2010:17). 
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Bütçe dışı kaynaklar arasında yer alan TSKGV’’nın amacı, TSK’nin 

modernizasyonuna katkı sağlamak maksadıyla yerli silah üretimi yapan şirketler 

kurmak ya da ortak olmaktır (Şenesen,2002:53).  3388 sayılı kuruluş kanununda, vakfın 

amaçları olarak “milli harp sanayimizin geliştirilmesine, yeni harp sanayi dallarının 

kurulmasına, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle TSK’nin savaş 

gücünün artırılmasına katkıda bulunmak” sayılmaktadır (TSKGV Tanıtım 

Kitabı,2010:10). TSKGV’nin iştiraklerinden daha önceki bölümlerde bahsedilmiştir. 

TSKGV’nın gelir kaynağını bağışlar, vakıf varlıkları ve girişim karları oluşturmaktadır. 

Vakfın başlıca harcamalarını, ortak kuruluşlarına yaptığı sermaye artırımı ile 

modernizasyon projeleri oluşturmaktadır (Karakuş,2006:28). Vakıf gelirlerinin %52’sini 

Kuvvet (kara, hava, deniz) projelerine ayırırken, %28’ini savunma sanayi yatırım 

projelerine ayırmaktadır. Kalan %20’lik kısmı ise yönetim ve idari masraflar ile mal 

varlığını artırıcı yatırımlara sevk etmektedir (TSKGV Tanıtım Kitabı,2010:17). 

3.1.3.3.  Diğer Kaynaklar 

FMS (Foreign Military Sales) kredileri; milli kaynaklar kullanılarak ABD 

savunma Bakanlığı’ndan sağlanan kaynak tahsisinin genel tanımı olup, bilinenin aksine 

bir yardım programı değildir (Tonguç Saka,2007:74). ABD’nin Türkiye’ye 1947 yılında 

başlayan askeri yardımları, 1972 yılına kadar hibe niteliğinde iken, bu tarihten itibaren 

ikili askeri ticaret ilişkisine dönmüştür. Türkiye’nin kullandığı FMS kredilerinin faiz ve 

anapara ödemeleri 1 Mart 1981 tarihine kadar MSB’nca üstlenilmiş iken, bu tarihten 

itibaren Hazine tarafından devlet borcu olarak üstlenilmiştir (Şimşek,2008:4-22). 

NATO Enfrastrüktür (Altyapı) Fonu; NATO’nun muhtemel savaş ve harekât 

planları çerçevesinde faydalanılmak üzere kullanılacak askeri tesislerin, NATO üyesi 

ülkelerde inşası için oluşturulan bir fondur. Bu tesislerin yapılacağı ülkenin, bu tesisleri 

inşa ve idame ettirmeye ekonomik gücü yetmeyebileceği düşünülerek bu durumlara 

karşı yapılan anlaşmalarla NATO müşterek Enfrastrüktür fonu geliştirilmiştir 

(Şimşek,2008:4-27). 1950 yılında başlayan bu programa Türkiye, 1953 yılında katılmış 

ve 1954 yılından itibaren bu güne kadar, ödediği katılım payının 17,5 katı fazlası fayda 

sağlamıştır (Tonguç Saka,2007:76). Türkiye bu fon sayesinde, TSK’nın ihtiyacı olan 
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yüksek maliyetli modern tesisleri kurarak harcarken, bir kısmını da ekonomiye katkısı 

olan hava alanı, limanlar, PTT sistemleri gibi üretken tesislerde kullanmıştır 

(Şimşek,2008:4-28). 

Devlet/Firma Kredileri; kapsamında sağlanan krediler ise, yurt dışında büyük 

boyutlu üretim yapan firmalardan sağlanan krediler vasıtasıyla yapılan alımlardır. 

Tedarik sözleşmeleri MSB’nca, finans sözleşmeleri ise Hazine Müsteşarlığınca, krediyi 

sağlayan firma veya devlet arasında yapılmakta olan kredilerdir (Tonguç Saka,2007:76). 

3.2.  SAVUNMA HARCAMALARI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Birinci Dünya Savaşı’na kadar insanoğlu ve özellikle batılı devletler, savaşın 

ve savunma harcamalarının kaçınılmaz bir gerçek olduğuna inanırlarken, ekonomistler 

de, savaşın ve savunma amaçlı yatırımların toplumun medenileşmesine ve gelişmesine 

yardımcı olduğuna inanmışlardır. Örneğin, Pers İmparatorluğu’nun doğu ticaret 

yollarını güven altına alması, Romalıların kamu düzenini oluşturması ve yollar yapması, 

İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkelerin ulusal devlet olmasının sağlanması savaşın ve 

savunma amaçlı yatırımların insan medeniyetine faydaları olarak görülmüştür 

(Karakuş,2006:6). 

Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, özellikle Emile Benoit’in 1973 

yılında yaptığı ilk ampirik çalışmadan itibaren günümüze kadar, savunma 

harcamalarının ekonomiye etkileri artan bir oranda sorgulanmaya başlanmıştır. Çok 

çeşitli modeller kurularak yapılan bu ampirik çalışmalarda, savunma harcamalarının 

ekonomiye etkilerinin olumlu olacağına ilişkin görüşlerin yanı sıra olumsuz olduğuna 

dair görüşlerde ortaya çıkmıştır. 

3.2.1.  Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkileri 

Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri konusunda iki 

farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar; Askeri Keynesçi Yaklaşım ve Neo-Klasik 
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Teorik Yaklaşım’dır. Birincisi savunma harcamalarının büyüme üzerinde etkisini pozitif 

dışsallıklara dayanarak “arz yanlı” faktörlerle açıklayan Askeri Keynesçi Yaklaşımıdır. 

Bu yaklaşıma göre, daha fazla askeri harcama önemli bir “çarpan etkisine” sahip 

olabilir. Savunma harcamalarının yarattığı talep, kapasite kullanımını arttırır ve çıktı 

düzeyini büyütür. Sonuç sermayenin kazanç oranında, yatırımlarda ve büyümede 

artıştır. İkinci yaklaşım, savunma harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini, negatif 

dışsallıkları temel alarak “talep yanlı” faktörlerle açıklayan Neo-klasik Teorik 

yaklaşımdır (Çıkınlar,2006:125).  

Neo-klasik modelleri kullanan çalışmalar, savunma harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerinin arz yönüne (modernizasyon, alt yapının pozitif 

dışsallıkları, teknolojik ikincil etkiler) odaklanırken, Keynesyenler talep yönüne 

(yatırım, ihracat, eğitim ve sağlığın dışlanması) odaklanır. Neo-klasik modeller 

savunma harcamalarının büyüme üzerinde pozitif; Keynesyenler ise negatif bir etkisi 

olduğunu bulmaya eğilimlidirler (Görkem ve Işık, 2008:406).  

3.2.1.1. Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Pozitif Etkileri 

Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkilerini şu 

şekilde özetleyebiliriz: 

1. Savunma harcamaları toplam talepte, büyümeye, artan sermaye stoku, 

kullanımına, daha fazla istihdama, kara ve böylece daha fazla yatırıma yol açar. Yani 

artan toplam talep, kullanılmayan veya yeterli derecede kullanılmayan kaynakları 

toplam reel çıktıyı artırmaları için uyarır. Bu bakımdan artan savunma harcamaları 

toplam talep düzeyini artırır (Karagöl ve Palaz, 2004:289). 

2. Savunma harcamaları pozitif dışsallıklara sahiptirler. Bu dışsallıklar 

sayesinde faktör verimliliği artabilir. Bu dışsallıklar modernizasyon, istikrar ve 

disiplinin yanı sıra askeri personelin eğitimi, altyapı oluşturma ve askeri Ar-Ge yoluyla 

çoğalan teknik yöntemler ve ordunun iç güvenlik hizmetlerine sağladığı destekler gibi 

sayısal olmayan faktörlerin tümünü içermektedir (Türk,2007:51). Özellikle teknolojik 

alanlarda yapılan Ar-Ge faaliyetleri ilk olarak askeri ihtiyaçlar nedeni ile yapılmıştır. 
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Buna örnek olarak elektronik ve ulaştırma alanlarındaki icatlar verilebilir. Neredeyse bu 

iki alandaki tüm icatlar askeri nedenlerle gerçekleşmiştir (Doruk,2008:127). 

3. Silah üreticisi ülkelerde gelişmiş silahların üretiminden kaynaklanan 

teknolojik geri beslemeler sayesinde, endüstriler arası bağlantılar ve iki amaçlı Ar-Ge 

kullanımı söz konusu olabilmektedir (Çıkınlar,2006:125). 

4. Sanayileşmiş ülkelerde barış dönemlerinde genellikle efektif talep azlığı 

nedeniyle üretimde daralmalar görülür. Bu gibi dönemlerde savunma harcamaları 

canlanmaya neden olabilmektedir (Giray, 2004:190). Son dönemlerde ABD’ndeki talep 

azalması karşısında, bu ülkenin savunma harcamalarını arttırması (Afganistan ve 

Irak’taki harcamalar), iktisadi faaliyetleri arttırıcı etkisinin olduğuna en güzel örnektir 

(Doruk,2008:127). 

5. Kennedy, savunma sanayinin ulusal güvenliği artırmasıyla özel sektör 

yatırımlarının teşvik edileceğini ve bu şekilde ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağını 

savunmaktadır (Ziylan vd., 1998:20). 

6. Savunma harcamaları aşırı büyümeyi kontrol altına alabilir. Hükümetler, bir 

kamu bütçesi kalemi olan savunma harcamalarını önemli ölçüde kontrol edebilir ve 

ekonomik istikrar amacıyla kullanabilirler. Yani bu harcamalar durgunluk dönemi 

boyunca arttırılabilir, enflasyonist baskıların söz konusu olduğu dönemlerde ise 

azaltabilirler (Çıkınlar,2006:126).  

3.2.1.2. Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Negatif Etkileri 

Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki olası negatif etkilerini 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Savunma harcamaları kıt kaynakları, doğrudan üretime yönelik 

yatırımlardan ve beşeri sermaye birikiminden uzaklaştırır. Bu nedenle, savunma 

harcamaları yüksek büyüme içeren kalkınma projelerinde kullanılacak kaynakları başka 

alanlara kaydırmak sureti ile yüksek bir fırsat maliyetine neden olabilirler. Bu durum 

sadece savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarını değil, bunun yanı sıra 
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bağlantılı özel sektör harcamalarını da düşürür. Bu anlamda silahsızlanma kalkınmanın 

temel faktörü olarak görülmektedir. Savunma harcamalarındaki azalmalar diğer kamu 

harcamaları alanlarına (sağlık, eğitim gibi) kaydırılabilir ya da vergi oranlarında 

yapılacak azaltmalarla vatandaşın vergi yükü azaltılabilir (Doruk,2008:128-129).  

2. Savunma harcamaları; yatırım veya sağlık harcamaları, altyapı gelişimi gibi 

sivil kaynak kullanımını dışlama yoluyla büyümeyi geciktirebilir (Karagöl ve Palaz, 

2004:289). 

3.  Eğer savunma harcamaları ağır bir sınaî temeli gerektiren silah üretimini 

içeriyorsa, ithal ikameci sanayileşme stratejisi iyice güçlenir, bu da ihracatın teşvikini 

ve tarım gibi sektörlerin gelişimini engelleyebilmektedir (Karakuş,2006:8). 

4. Savunma alanında genellikle uzmanlar, bilim adamları ve mühendisler gibi 

nitelikli işgücü istihdam edilmektedir. Bu ise, ekonominin diğer alanları için beşeri 

sermaye arzını azaltacaktır (Giray,2004:191). 

5. Tam kamusal hizmet olan savunma için yapılan harcamaların maliyetleri 

bulunmakla beraber, bu hizmetler için bir piyasa fiyatı söz konusu değildir. Bu 

hizmetlerin gerçekleştirilmesi sivil kesimin finansmanını gerektirir. Bu ise, savunma 

harcamalarının vergilerle karşılanarak sivil kesim üzerindeki vergi yükünün artacağı 

anlamındadır. Bunun yanı sıra vergi gelirleriyle yeterli düzeyde finanse edilemeyen 

savunma harcamaları, beklenildiği üzere bütçe açığına neden olacaktır (Türk,2007:52). 

6. Savunma harcamaları içinde önemli bir paya sahip olan silahların bir 

kısmının yurtdışından ithal edilmesi, gelişmekte olan ülkelerin kıt döviz kaynakları 

üzerinde ciddi açıklar oluşturmaktadır (Çıkınlar,2006:127). 

7. Savunma alanındaki Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar 

sadece devlete satılabilen nihai mal ve hizmetlere yönelik ise, bunların genel olarak 

verimlilik artışına katkılarının çok düşük olabileceği söylenebilir (Erbaykal,2007:46). 

Ekonomik açıdan bakıldığında, savunma harcamalarının negatif etkilerinin 

pozitif etkilerinden fazla olduğu izlenimi ortaya çıkabilir. Ancak unutulmamalıdır ki 

savunma veya güvenlik insanın temel ihtiyaçlarından biridir ve bu ihtiyaç optimum 
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seviyede karşılanmalıdır. Devletler de tıpkı bir insan gibi varlığını sürdürmek amacıyla 

ulusal güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu gerçekten hareketle, devletler bulunduğu 

koşullar içinde optimal bir savunma yapısı kurmak zorundadır.  

3.3. TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ UYGULAMASI: 1996-2009 

Çalışmanın bu kısmında Panel Veri Yöntemi kullanılarak Türkiye ve seçilmiş 

savunma sanayisi gelişkin AB ülkelerinin savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki araştırılacaktır. Bu bağlamda öncelikle savunma harcamaları ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemi kullanarak açıklamaya yönelik 

literatürdeki çalışmalara yer verilecek ve ekonometrik metodoloji açıklanacak daha 

sonra ekonometrik analiz sonuçları değerlendirilecektir. 

3.3.1.  Literatürdeki Çalışmalar 

Benoit’in (1973,1978) yıllarında 44 az gelişmiş ülke için 1950-1965 dönemini 

kapsayan çalışmasında, savunma harcamalarının ekonomik büyüme ilişkisini araştırmış 

ve aralarında pozitif bir ilişki bulmuştur. Bulunan bu sonuç, o zamandan beri birçok 

tartışmaya sebebiyet vererek bu alanda yapılan ve yapılacak olan araştırmaların kaynağı 

olmuştur (Wilkins,2004:2).  

Benoit yaptığı bu çalışmada beklentilerinin aksine, yüksek savunma yüküne 

sahip ülkeler genel olarak en hızlı büyüme oranına sahipken; en düşük savunma 

yüklerine sahip ülkeler en düşük büyüme oranlarını göstermeye eğilimlidir. Benoit’in 

ortaya attığı bu sav “Benoit Hipotezi” olarak adlandırılmıştır (Görkem ve Işık, 

2008:407).   

Bu hipotezi desteklemeye veya çürütmeye yönelik; farklı ülkeler farklı 

dönemler ele alınarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini araştırmak 

üzere birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların bir bölümü tablo 3.6’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3.6: Savunma Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik Ampirik 

Çalışmalar 

ARAŞTIRMACILAR DÖNEM / ÖRNEK / MODEL SONUÇLAR 

Benoit (1973,1978) 
1950–1965 

44 Gelişmekte Olan Ülke 
Geleneksel (ad hoc) Model 

Savunma harcamalarının ekonomik 
büyümeye etkisi Pozitif ve Anlamlıdır. 

Frederiksen ve Looney 
(1983) 

Kaynak Bolluğu yaşayan 24 Ülke 
Kaynak Sıkıntısı yaşayan 9 Ülke 

Geleneksel (ad hoc) Model 

Savunma harcamaları kaynak bolluğu 
yaşayan ülke grubunda büyümeye 
Pozitif; kaynak sıkıntısı yaşayan ülke 
grubunda Negatif etkilidir. 

Özmucur (1995) 
1981-1991 

Türkiye 
Panel Veri Analizi 

Savunma harcamalarının ekonomik 
büyümeye etkisi Negatif yöndedir. 

Knight vd. (1996) 
1972–1990 

72 ülke 
Panel Veri Analizi 

Savunma harcamalarının ekonomik 
büyümeye etkisi Negatif yöndedir. 

Kollias (1997) 
1956-1994 

Türkiye 
Granger Nedensellik Analizi 

Savunma harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında Nedensellik İlişkisi 
Yoktur. 

Aizenman ve Glick 
(2003) 

1989-1998 
90 Ülke 

Zaman Serisi Analizi 

Savunma harcamaları ekonomik 
büyümeye etkisi kısa ve uzun vadede 
Pozitiftir. 

Wilkins (2004) 
1988-2002 

85 Ülke 
Panel Veri Analizi 

Savunma harcamalarının büyümeye 
etkisi Pozitiftir. 

Karagöl ve Palaz 
(2004) 

1955–2000 
Birim Kök, Eşbütünleşme ve 
Granger Nedensellik Analizi 

Kısa dönemde savunma 
harcamalarından ekonomik büyümeye 
doğru ilişki, Uzun dönemde dengeli 
ilişki vardır. 

Dunne vd.  (2004) 11 Gelişmekte Olan Ülke 
Panel Veri Analizi 

Savunma harcamalarının büyümeye 
etkisi Pozitiftir. 

Gadea vd.  (2004) 
1960-1999 

Türkiye Dahil 15 NATO Ülkesi  
Zaman Serisi 

GSMH'dan savunma harcamalarına 
doğru bir ilişki vardır. 

Yıldırım vd. (2005) 
1989–1999 

Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye 
Panel Veri Analizi 

Savunma harcamalarının ekonomik 
büyümeye etkisi Pozitif yöndedir. 

Kentor ve Kick    
(2008) 

1990-2003 
Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkeler 

Panel Veri Analizi  

Savunma harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi az gelişmiş 
ülkelerde Negatiftir. 

Yakolev (2007) 
1965-2000 

28 Ülke 
Solo ve Barrow Modelleri 

Savunma harcamalarının ekonomik 
büyümeye etkisi Negatiftir. 

Lee ve Chen (2007) 
1988-2003 

27 OECD, 62 OECD Dışı Ülke 
Panel Veri Analizi 

OECD Ülkelerinde Savunma 
harcamalarının ekonomik büyümeye 
etkisi Pozitif; OECD Dışı Ülkelerde 
Negatif tir. 
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Tablo 3.6: (Devamı) Savunma Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik 

Ampirik Çalışmalar 

ARAŞTIRMACILAR DÖNEM / ÖRNEK / MODEL SONUÇLAR 

Görkem ve Işık (2008) 

1968-2006 
Türkiye 

VAR Modeli ve Granger 
Nedensellik Analizi 

Savunma harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında herhangi bir 
nedensellik ilişkisi yok. 

Karagianni ve 
Pempetzoglu (2009) * 

1949-2004 
Türkiye 

Granger Nedensellik 

GSMH dan Savunma Harcamalarına 
doğru tek yönlü nedensellik var 

Yılancı ve Özcan 
(2010) 

1950-2006 
Türkiye 

Zivot-Andrews Birim Kök Testi 
Gregory-Hansen Eşbütünleşme 

Testi 
Todo-Yamamoto Nedensellik 

Analizi 

Savunma harcamaları ile ekonomik 
büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki 
yok, Todo-Yamamoto nedensellik 
analizinde GSMH'dan savunma 
harcamalarına doğru Tek Yönlü 
Nedensellik var 

Dunne, ve Nicolaidou 
(2011) 

1961-2007 
15 Avrupa Birliği Ülkesi 

Panel Veri Analizi  

Savunma harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru bir ilişki Yoktur. 

 

Benoit (1978) 1950-1965 yılları arası 44 gelişmekte olan ülkeyi modernizasyon 

etkisi yaklaşımı ile geleneksel kesit analizi verileriyle yaptığı çalışmasında söz konusu 

ülkelerde savunma harcamalarıyla büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Benoit’in 

(1978) çalışması, standart Keynesyen yaklaşıma uygun olarak, savunma harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yarattığı sonucunu ortaya koymaktadır. Benoit’e 

göre, yüksek savunma harcamaları ile hızlı ekonomik büyüme, düşük savunma 

harcamaları ile yavaş ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Benoit, 

savunma harcamalarının olumlu etkilerini, ülkenin ihtiyacı olan alt yapı yatırımlarını 

gerçekleştirmesi, toplumun uzmanlaşması ve teknolojik gelişmenin ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif bir "modernizasyon" etkisine neden olduğunu öne sürmüştür 

(Doruk,2008:136). 

Frederiksen ve Looney (1983), Benoit’in çalışmasını sürdürmüş, yaptıkları 

çalışmayla ülkeleri sahip oldukları kaynaklara ve gelir düzeylerine göre ikiye ayırarak 

Benoit’in regresyon modelini tekrar kurmuşlardır. Sonuçta; göreli olarak daha zengin 

ülkelerde savunma harcamaları, büyümedeki artışta önemli ve pozitif bir rol 

oynayabilirken, yoksul ülkelerde bunun tam tersinin geçerli olduğu yargısına varılmıştır 

(Frederiksen ve Looney, 1983:643). 
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Özmucur tarafından, 1981-1991 dönemine ait veriler ışığında, Türkiye, 

Yunanistan, Irak, İran ve Sovyetler Birliği’ni kapsayan bir analiz yapılmıştır. Analizde, 

savunma harcamaları ile büyüme ve enflasyon arasındaki ilişki ile savunma 

harcamalarının eğitim ve sağlık harcamalarına olan etkisi incelenmiştir. Analiz 

sonucunda, savunma harcamaları ve büyüme arasında anlamlı bir oranda negatif bir 

ilişki olduğu öne sürülmüştür. Düşük düzeyde savunma harcamaları olan ülkelerde, 

daha yüksek büyüme oranlarının elde edildiği ifade edilmiştir (Karakuş,2006:14). 

Knight,Loayza ve Villanueva (1986), 1972-1990 dönemini ve 124 ülkeyi 

kapsayan çalışmalarında, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin, kısa dönemde Keynesyen Yaklaşıma uygun olarak pozitif olabileceğini ancak 

uzun dönemde kendi bulgularının Negatif yönde olduğunu belirtmektedirler (Knight 

vd., 1996:9-10). 

Kollias’ın (1997), Granger nedensellik testi ile 1956-1994 dönemini incelediği 

çalışmasında savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi 

bulamamıştır (Kollias,1997:189).  

Aizanman ve Glick (2003), 90 ülkenin yer aldığı 1989-1998 yıllarına ait 

verilerle yapmış olduğu çalışmasında, savunma harcamalarının ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisini pozitif olarak bulmuştur. Ülkenin tehdit algılamasına bağlı olarak 

düşük tehdit ortamında büyümenin de düşeceğini ve  eğer ülke yüksek tehdit ortamında 

ise büyümeninde artacağını savunmaktadır (Aizenman ve Glick,2003:2). 

Wilkins (2004), 1988-2002 dönemine ait 85 ülkeyi içine alan çalışmasında, 

savunma harcamalarından ekonomik büyümeye doğru pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Savunma harcamalarının en fazla etkisinin sermaye stoku ve iş güvencesi 

üzerinde kendini gösterdiğini söylemektedir (Wilkins,2004:1). 

Karagöl ve Palaz (2004), Türkiye’nin 1955-2000 dönemi üzerine yaptıkları 

Granger nedensellik testinde, kısa dönemde savunma harcamalarından ekonomik 

büyümeye doğru ilişki ve aynı zamanda üretim üzerinde olumlu etki, Uzun dönemde ise 

dengeli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Karagol ve Palaz,2004:289). 

Dunne, Perlo-Freeman ve Soydan (2004), Türkiye’nin de dahil olduğu 11 az 
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gelişmiş ülkenin (Şili, Brezilya, Arjantin, Venezuella, Güney Afrika, Malezya, Filipin, 

Hindistan, Pakistan, Güney Kore, Türkiye) 1998 yılı savunma harcamalarını kullanarak 

yapmış oldukları çalışmada, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde 

pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Dunne vd.,2004: 125). 

Gadea, Pardos ve Perrez-Fornies (2004), Türkiye’nin de dahil olduğu 15 

NATO ülkesinin 1960-1999 dönemini, savunma harcamaları ile savunma yükü, gelir ve 

dış tehdit ilişkisini zaman serisi metodu ile incelediği çalışmasında, GSMH’nın 

savunma harcamalarının önemli bir belirleyicisi olduğunu belirterek GSMH’dan 

savunma harcamalarına doğru bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yalnız savunma 

harcamalarını açıklamada GSMH’nın yetersiz kalacağını ve ülkelerin strateji 

değişikliğinin de  savunma harcamalarını etkilediği belirtmektedir (Gadea vd., 

2011:231). 

Yıldırım vd. (2005), Türkiye’nin de içinde yer aldığı Ortadoğu ülkeleri için 

1989-1999 dönemini inceledikleri çalışmalarında savunma harcamalarından ekonomik 

büyüme doğru pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (Erbaykal,2007:50). 

Kentor ve Kick (2008), 1990-2003 döneminin kapsayan GSMH ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi ve istihdamı inceledikleri çalışmalarında, savunma 

harcamalarının ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği ve silah ithalatının 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğu yönünde sonuçlara ulaşmışlardır. 

Kentor ve Kick’e göre, modern savaşlar öncekilere göre daha çok elektronik, 

haberleşme ve bilgi teknolojileri ağılıklıdır. Yapay zekâ, robotlar, insansız hava araçları, 

görüntü sensörleri ve kablosuz haberleşme artan bir şekilde, modern savaşların 

belirleyici konumuna gelmişlerdir. Dolayısıyla sermaye yoğun hale gelen ordular, 

geleneksel istihdam yaratma fonksiyonu azalarak, ekonomik büyümeyi engeller. 

Savunma sanayi alanında kazanılan istihdamın ve teknolojik üstünlüğün 

kaybedilmemesi gerektiği düşüncesi, yüksek seviyede savunma harcamalarına sebebiyet 

verir. Önemli ölçüde yatırım gerektiren yerli savunma sanayine aktarılacak yatırımların, 

daha verimli olabilecek alanlara kaydırılarak iş gücü fırsatları yaratılabileceğini 

savunmaktadırlar (Kentor ve Kick, 2008:142). 
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Yakolev (2007), Solo ve Barrow modelleri kurarak 28 ülke üzerinde 1965-

2000 yılları arası dönemi kapsayan çalışmasında, yüksek savunma harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini olumsuz (Negatif) olarak bulmuştur. Ancak 

savunma sanayi ürünlerinin ihracatının,  bu olumsuzluğu azaltacağını öne sürmüştür 

(Yakolev,2007:319). 

Lee ve Chen (2007), 27 adet OECD üyesi ve 62 adet OECD üyesi olmayan 

ülke üzerinde 1988-2003 dönemini kapsayan çalışmalarında, OECD ülkelerinde 

GSMH’dan savunma harcamalarına doğru bir pozitif ilişki, OECD üyesi olmayan 

ülkelerde ise savunma harcamalarından ekonomik büyümeye doğru negatif bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Granger nedensellik testide uygulayan yazarlar, kısa 

dönemde her iki ülke gurubunda da savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında nedensellik sonucuna ulaşamamışlardır. Ancak uzun dönemde GSMH’dan 

savunma harcamalarına doğru bir nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Lee ve 

Chen, 2007:265). 

Görkem ve Işık (2008), Türkiye’nin 1968-2006 dönemi için savunma 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi VAR modeli ve Granger 

nedensellik analizi ile incelemiş ve anılan dönem için, savunma harcamaları ile 

ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulamamışlardır Görkem ve 

Işık,2008:405). 

Karagianni ve Pempetzoğlu (2009), Karagöl ve Palaz (2004) ile aynı yöntemi 

kullanarak, Türkiye’nin 1949-2004 dönemini inceledikleri çalışmalarında, GSMH’dan 

savunma harcamalarına doğru bir nedensellik bulmuşlardır (Karagianni ve 

Pempetzoglu,2009:139). 

Yılancı ve Özcan (2010), Zivot-Andrews birim kök testi ve Gregory-Hansen 

eşbütünleşme testi kullanarak yaptıkları, 1950-2006 yılları arasını kapsayan Türkiye’de 

GSMH ile savunma harcamaları arasında bir ilişkinin olup olmadığına dair 

analizlerinde, GSMH ile savunma harcamaları arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığı 

sonucuna varmışlardır. Uyguladıkları Toda-Yamamoto yöntemine dayalı Granger 

nedensellik testi sonucunda ise, GSMH’dan savunma harcamalarına doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi saptamışlardır (Yılancı ve Özcan,2010:21). 
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Dunne ve Nikolaidou (2011), 15 AB ülkesini kapsayan 1961-2007 dönemine 

ait savunma harcamalarını kullandığı çalışmasında, savunma harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır (Dunne ve 

Nikolaidou,2011:1). 

Buraya kadar özetlenen çalışmalar göstermektedir ki savunma harcamaları ile 

ekonomik büyüme arasında tek yönlü bir ilişki yoktur. Yapılan çalışmaların sonuçlarına 

göre pozitif veya negatif ilişkiler vardır. Örnek alınan ülkeler, dönemler ve dünyanın 

dönemsel olarak savunmaya eğilimlerinin arttığı dönemler, ülkelerin gelişmiş, az 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler olması, ülkelerin bulundukları konum, komşuları 

gibi faktörler çalışmalarda etken olmuştur.  

3.3.2.  Ekonometrik Metodoloji 

Bir önceki başlık altında savunma harcamaları ve ekonomik büyüme odaklı 

Panel veri analizi kullanılarak yapılan çalışmalara ait ampirik literatür incelenmiştir. Bu 

çerçevede burada, savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında ampirik bir 

ilişkinin olup olmadığı test edilecektir. Bu ilişkinin varlığı, panel regresyon yöntemi 

kullanılarak 1996-2009 dönemine ait veriler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, 

İsveç gibi kendi savunma ihtiyaçlarını karşılama oranı %80-%90 arasında olan savunma 

sanayi gelişmiş Avrupa Birliği üyesi devletler ile Türkiye olmak üzere 7 ülkeyi 

kapsayacaktır. İzleyen alt bölümde, çalışmada kullanılan panel regresyon analizi teorik 

açıdan anlatılmakta, çalışmanın veri seti ve modeli tanımlanmaktadır. 

3.3.2.1.  Panel Veri Analizi 

Zaman serileri ile ilgili çalışmalarda zaman boyutu üzerinde durulmakta, yatay 

kesit çalışmalarda ise kesit boyutu dikkate alınmaktadır. Bir panel veri seti yatay kesit 

ve zaman serisi boyutlarının her ikisine de birlikte sahip olmaktadır 

(Wooldridge,2002:452).  
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Ekonometrik analizlerde panel veri kullanımı, diğer veri türlerine göre önemli 

avantajları beraberinde getirmektedir. Bu avantajları, aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Baltagi, 2005: 4-6): 

 Birinci olarak, panel veri setleri, kapsadığı kesitlerin heterojen olduğu bilgisini 

içinde barındırmakta; böylece veri seti heterojenliğe karşı kontrol edilmektedir. 

 İkinci olarak, panel veri analizi, zaman serisi ve kesit veri analizlerine göre daha 

çok değişkenlik arz ettiği için, bu verilerde çoklu bağlantı sorunuyla daha az 

karşılaşılmaktadır. Ayrıca, gözlem sayısının nispeten daha fazla olması 

nedeniyle, panel verilerle tahmin edilen modellerde serbestlik derecesi daha 

yüksek olmaktadır. 

 Üçüncü olarak, panel veriler, örneğin bir dönem uygulanan ekonomi 

politikalarının etkilerinin değerlendirilmesi gibi analizlerde değişim 

dinamiklerini daha iyi yansıtmaktadır. 

 Dördüncü olarak, panel veriler, kısa zaman serisi ya da yetersiz kesit gözleminin 

var olduğu durumlarda da analiz yapılmasına izin vermektedir. 

 Son olarak; panel veri, ekonomik tahmin edicilerin etkinliğini artırmaktadır. 

Bu avantajlarının yanı sıra panel veri analizi, kullanımında veri toplama, ölçüm 

çarpıklığı ve zaman serisi boyutunun az olması gibi durumlarda karşılaşılan özel 

sorunlardan da mahrum değildir. Bu gibi durumlarda bazı kısıtlamalarında varlığı söz 

konusu olabilmektedir (Trivellato,1999:343). 

Panel veriyi izah için regresyon modelini basit bir biçimde şöyle gösterebiliriz. 

(Green, 2002: 285) 

Yit =α +β1it X1it +….. +βkitXkit + eit  (1)   

  

i=1,2,..,N  t=1,2,…., 



147 

 

Yukarıdaki eşitlikte, alt indisteki i kesitleri, t ise zamanı göstermektedir. Bu 

eşitlikte bağımsız değişkenlerce gözlemlenemeyen, zamana göre değişmeyen ancak 

kesitlere özgü özellikleri kapsayan bireysel etki söz konusudur ve birimlere ait farklı 

özellikler hata terimi içerisinde yer almaktadır. Bu tür modeller tek taraflı hata bileşeni 

regresyon modeli adını almaktadır (Baltagi, 2005: 11-12). 

(1) nolu eşitlikte tahmin edilecek katsayılar farklı zaman periyotları ve farklı 

birimler için değişmektedir. Bu olumsuz durumun giderilmesi için hata terimi ve 

katsayıların değişebilirliği ile ilgili farklı varsayımları benimseyen modeller elde 

edilmektedir. Bunlar Sabit ve Rassal etki modelleri olarak adlandırılırlar. 

3.3.2.1.1.  Sabit Etkiler Modeli (FEM) 

Sabit etkiler modeli her bir yatay kesit birimi için farklı bir sabit değer 

oluşturmaktadır. Sabit etkiler modelinde β ile gösterilen eğim katsayılarının 

değişmediği, fakat sabit katsayıların sadece kesit verileri arasında veya sadece zaman 

verileri arasında veya her iki veri içinde farklılaşma gösterdiği varsayılmaktadır. 

Farklılaşma sadece zamana bağlı olarak oluşuyorsa bu tür modeller tek yönlü zamana 

bağlı sabit etkiler modeli olarak isimlendirilir. Eğer panel verilerde hem zamana ve hem 

de kesite göre bir farklılaşma oluşuyorsa bu modellere çift yönlü sabit etkiler modeli 

denir. Ancak panel veri analizlerinde çoğunlukla zaman etkisinden çok kesit etkisi 

araştırıldığından panel veri modelleri genellikle tek yönlü modellerdir (Hsiao,2002:30). 

Bu nedenle model;    

       (2)                    

  

şeklinde gösterilir. (2) no’lu eşitlikte ’dır ve gözlenebilen tüm etkileri 

katmaktadır. Bu sabit etkiler yaklaşımı yi regresyon modelindeki gruba özgü sabit 

terim olarak almaktadır. Buradaki sabit ifadesi terimin zaman içerisinde değişmediğini 

göstermektedir (Green, 2002:285).  
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3.3.2.1.2.  Rassal Etkiler Modeli (REM) 

Rassal etkili modeller, kesitlere veya kesitlere ve zamana bağlı olarak meydana 

gelen değişiklikler modele hata teriminin bir bileşeni olarak dâhil edilmeleri durumunda 

söz konusu olur. Rassal etkili modellerin sabit etkili modellere göre üstünlüğü bu 

modellerde serbestlik derecesi kaybının yok olmuş olmasıdır. Ayrıca rassal etkiler 

modeli, modele örneklem dışındaki diğer etkilerin de dâhil edilmesine imkân 

sağlamaktadırlar (Hsiao,2002:31). 

Gözlenemeyen bireysel değişkenlerin açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz olduğu 

varsayımı ile hareket edildiğinde model şu şekilde formüle edilmektedir; 

    (3) 

Bu rassal etkiler yaklaşımı ’nun ye benzer şekilde gruba özel rassal 

eleman olduğunu belirtmektedir (Green, 2002: 285).   

Panel veri analizinde hangi modelin seçileceği daha çok araştırmacının 

tercihine bağlı olmasına rağmen, bu süreçte veri toplama ve derleme önemlidir. Her iki 

model de bazı sorunlar içermektedir. Sabit etkiler modelinin en büyük sorunu serbestlik 

derecesinden kaynaklı iken, rassal etkiler modelinin en büyük sorunu spesifik etkiler ile 

açıklayıcı değişkenler arasında herhangi bir korelasyon olmadığı varsayımından 

kaynaklıdır. Bu sorunların çözümlenebilmesi için yatay kesite özgü hata bileşeni εit ile 

X açıklayıcı değişkenleri arasındaki olası korelasyon hakkında yapılan varsayımlara 

bakılmaktadır (Kök ve Şimşek, 2006:23). 

Bu çerçevede bir panel veri analizinin yapılmasında hangi modelin tercih 

edileceğinin tespitinin önemi açıktır. Eğer etkiler açıklayıcı değişkenler ile ilişkisiz ise 

yani, εit ile X arasında korelasyon yoksa rassal etkiler modeli tahminleri tutarlı ve etkin 

olmakta, buna karşılık sabit etkiler modeli tahminleri tutarlı fakat etkin olmamaktadır. 

Dolayısıyla rassal etkiler modeli tercih edilmektedir. Ancak εit ile X arasında korelasyon 

varsa bu defa da sabit etkiler modeli tahmincileri tutarlı ve etkin, ancak rassal etkiler 
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modeli tahmincileri ise tutarsız olacağından sabit etkiler modeli uygun olacaktır 

(Keskiner ve Baldemir, 2004:48). 

Bu belirlemelerin yanı sıra hangi modelin seçileceği konusunda Hausman 

(1978) test istatistiğinden de yararlanılabilmektedir. Bu test istatistiği ile yatay kesite 

özgü etkiler εit ile X açıklayıcı değişkenleri arasındaki korelasyon test edilmektedir. Test 

istatistiği asimptotik X2 dağılımına sahiptir. Test istatistiğine göre gruba ait spesifik 

etkinin rassal olduğu varsayılmaktadır. 

Modelin hipotezlerini belirtirsek: 

H0: E(εit  |Xit) = 0 kesit verisi ve zaman serisi etkileri rassaldır, korelasyon 

yoktur. 

H1: E(εit  | Xit) =0 kesit verisi ve zaman serisi etkileri sabittir, korelasyon 

vardır.  

Burada sıfır hipotezinin kabul edilmesi rassal etkiler modelinin sabit etkiler 

modeline karşın kabul edilmesi demektir (Kök ve Şimşek, 2006: 25). 

3.3.3.  Veri Seti ve Model 

Çalışmanın temel amacı, Savunma sanayi gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinden 

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç gibi seçilmiş altı ülke ile Türkiye’ye 

ait 1996-2009 dönemini kapsayan savunma harcamalarının ekonomik büyüme ile 

ilişkisine panel veri seti ile amprik bir kanıt ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan 

veriler Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)’nin internet 

sitesinden derlenmiştir.  

Bu çalışmada, panel veri analizi aşağıdaki şekilde modellenmiştir. 

tGDPSAV 110 lnln                               (4) 

 
               tSAVGDP 210 lnln      (5) 
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Analiz (4) ve (5) no’lu modeller işletilerek gerçekleştirilmiştir. (4)’ no’lu 

modelde ülkelerin yapmış olduğu yıllık savunma harcamaları bağımlı değişken olarak 

alınırken, bağımsız değişken olarak ise Gayri Safi Milli Hasıla alınmıştır. (5)’ no’lu 

modelde; bağımlı değişken olarak ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla’ları alınırken, 

ülkelerin yapmış olduğu yıllık savunma harcamaları bağımsız değişken olarak 

alınmıştır.  

3.3.4.  Ampirik Sonuçlar 

(4) no’lu model işletilerek oluşturulan Hausman model belirleme testinin 

sonuçlarına ait X2 olasılık değerleri Tablo 3.7’de verilmektedir. Bu sonuca göre olasılık 

değeri %10’un üstünde ise, sıfır hipotezi reddedilemez ve her bir regresyon modeli 

oluşturulurken sabit etkiler modeli kullanılamaz. Test sonuçlarına göre ise X2 olasılık 

değeri 0.10’ dan küçük olduğu için analizimizde sabit etkiler modeli  kullanılacaktır.  

 

Tablo 3.7: (4) Numaralı Model Hausman Test İstatistiği Sonucu  
 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Period random 5.698469 1 (0.0170) 

 

Hausman testinin ardından tahmin edilen modelde otokorelasyonun varlığı 

araştırılmıştır. Panel veri için Bhargava, Franzini ve Narendranathan (1982) Durbin- 

Watson otokorelasyon testini farklı bir şekilde düzenlemiştir. Buna göre (2) numaralı 

modelden elde edilen hata terimlerini Bhargava’nın geliştirdiği otokorelasyon testine 

göre düzenleyecek olursak;  

tititi uu ,)1(,,          (6) 

olacaktır. Daha sonra aşağıdaki eşitlik yardımıyla Durbin-Watson d istatistik 

değeri hesaplanmıştır. İlgili serbestlik dereceleri yardımıyla bakıldığında modelde 

otokorelasyon olmadığı anlaşılmıştır (Bhargava vd., 1982: 544). 
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Aşağıda Tablo 3.8. ‘de ise Sabit etkilere göre elde edilen tahmin sonuçları 

gösterilmektedir. 

Tablo 3.8: Panel Regresyon Sonuçları (Bağımlı Değişken LNSAV) 
 
Bağımsız 

Değişkenler Katsayılar 

Std. 

Hatalar       (t) İst.                                   Prob.   

LNGDP 0.929722 0.047170 19.70991 (0.0000) 

C(Sabit) -2.940150 0.666359 -4.412261 (0.0000) 

R-squared 0.824066    

Adjusted R-squared 0.794391    

F-statistic 27.76919    

Prob(F-statistic) 0.000000    

Durbin-Watson d  0.044356    

 
Savunma sanayisi gelişmiş 6 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye için 1996-

2009 periyodunda elde edilen sonuçlara göre katsayıların tümü %1 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Ayrıca (4) no’lu modelin açıklama gücü yüksektir. Savunma 

harcamaları bakımından göreceli olarak katsayıları şu şekilde yorumlayabiliriz;  Gayri 

Safi Milli Hasıladaki %1’lik artış, Savunma Harcamalarında %0.92’lik bir artışa neden 

olmaktadır.  

(5) no’lu model işletilerek oluşturulan Hausman model belirleme testinin 

sonuçlarına ait X2 olasılık değerleri Tablo 3.9’da verilmektedir. Bu sonuca göre olasılık 

değeri %10’un üstünde ise, sıfır hipotezi reddedilemez ve her bir regresyon modeli 

oluşturulurken sabit etkiler modeli kullanılamaz. Test sonuçlarına göre ise X2 olasılık 

değeri 0.10’dan büyük olduğu için bu analizimizde rassal etkiler modeli kullanılacaktır.  
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Tablo 3.9: (5) Numaralı Model Hausman Test İstatistiği Sonucu 
 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Period random 0.65169 1 (0.4366) 

 

Aşağıda Tablo 3.10’da ise Rassal etkilere göre elde edilen tahmin sonuçları 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 3.10: Panel Regresyon Sonuçları (Bağımlı Değişken LNGDP) 
 
Bağımsız 

Değişkenler Katsayılar 

Std. 

Hatalar       (t) İst.                                   Prob.   

LNSAV 0.230412 0.094240 2.444939 (0.0163) 

C(Sabit) 11.76105 0.971353 12.10791 (0.0000) 

R-squared 0.058618    

Adjusted R-squared 0.048812    

F-statistic 5.977727    

Prob(F-statistic) 0.016311    

Durbin-Watson d  0.494938    

 

Savunma sanayisi gelişmiş 6 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye için 1996-

2009 periyodunda elde edilen sonuçlara göre katsayıların tümü %1 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Modelin açıklama gücü ise çok yüksek değildir. Savunma 

harcamaları bakımından göreceli olarak katsayıları şu şekilde yorumlayabiliriz;  

Savunma harcamalarındaki %1’lik artış, Gayri Safi Milli Hasıla’da %0.23’lük bir artışa 

neden olmaktadır.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Savunma harcamaları ülkelerin, egemenliklerini ve ulusal varlıklarının 

devamını sağlamak için, ülke bütünlüğüne yönelik tehditlerin artan bir fonksiyonu 

olarak, refahları pahasına milli gelirlerinden ayırdıkları paydır.  

Dünyada savunma harcamaları, konvansiyonel silah sistemleri başta olmak 

üzere nükleer, kimyasal ve biyolojik silah teknolojilerinin gelişmesi, terörizm ve petrol 

savaşları gibi nedenlerle İkinci Dünya Savaşından itibaren günümüze kadar sürekli 

artma eğilimi göstermiş ve ülkelerin bütçelerinden ayırdıkları en büyük paylardan biri 

olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Savunma harcamaları ülkelerin siyasi yapısı, 

jeopolitik ve jeostratejik konumu, sosyo-ekonomik durumu gibi nedenlerle ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir. Bu faktörlerdeki farklılık,  kullanılan analizlerin ve veri 

aralığının değişiklik göstermesi gibi nedenlerle, savunma harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki yönünde pek çok çalışma yapılmasına rağmen kesin ve tutarlı 

sonuçlar elde edilememiştir.  

Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ile tarihten gelen ilişkiler 

nedeniyle, eskiden beri tehdit algılaması yüksek bir ülke konumundadır. Bu durum 

Türkiye’de savunma harcamalarının boyutu, ekonomik nedenlerden ziyade politik ve 

stratejik amaçlara göre belirlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun dışında 1984 

yılından itibaren PKK terör sorunu ile karşı karşıya olan ve tarihinde yüzünü her zaman 

batıya dönmüş olan Türkiye, AB ülkeleri içinde 1996-2009 yıllarını kapsayan dönem 

içinde Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi savunma sanayisi gelişmiş ülkelerin 

ardından 5’nci sırada en yüksek savunma harcamasına sahip olmasına rağmen, Gayri 

Safi Milli Hasılası’ndan savunma hizmetine en fazla oranda pay ayıran ülke konumunda 

olarak 1’nci sırada yer almıştır. Türkiye’den daha fazla savunma harcaması yapan 

savunma sanayisi gelişmiş AB ülkeleri, daha az savunma sistemi ithal etmekte ve 

savunma sistemleri tedarikinde kendi iç kaynaklarını kullanmakta, savunma alanında 

ürün geliştirmekte ve ihracat yapmaktadırlar. Bu ülkelerin askeri harcamaları, onların 

savunma sanayilerini ayakta tutmaktadır. 

1959 yılından beri AB üyeliği sürecinde olan Türkiye ile savunma sanayisini 

geliştirerek, savunma teçhizat ihtiyaçlarının %80 ile %90 arasında yurt içi imkânlarla 
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karşılayan AB üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç gibi seçilmiş 

ülkelerin savunma harcamaları-Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki ilişkinin incelendiği 

amripik çalışmanın bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde savunma harcamaları 

ile ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur. Savunma 

sanayisi gelişmiş 6 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye için 1996-2009 döneminin 

incelendiği, iki model kurularak yapılan ampirik çalışmada; Savunma harcamalarının 

bağımlı değişken ve GSMH’nın bağımsız değişken olarak kullanıldığı model sonucunda 

GSMH’da meydana gelecek %1’lik bir artışın savunma harcamalarında %0,92’lik bir 

artışa sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Oluşturulan ikinci modelde ise; GSMH 

bağımlı değişken, savunma harcamaları ise bağımsız değişken olarak kullanışmış ve 

Savunma harcamalarındaki %1’lik bir artışın GSMH üzerinde %0,23’lük bir artışa 

sebebiyet verdiği görülmüştür. 

Analiz sonucunda, GSMH arttıkça savunma harcamalarına ayrılan pay da 

önemli oranda artış göstermektedir. Ancak, Türkiye için bu harcamalar modernizasyon 

çalışmaları kapsamında, ana silah sistemleri alımı için yapılmakta ve bu silah sistemleri 

de büyük oranda yurtdışından temin edilmektedir. Dolayısıyla yapılan harcamalar 

yurtdışına döviz çıkışına neden olmaktadır. 1985 yılında SSM’nin kurulmasıyla 

başlayan savunma sanayi alt yapısı oluşturma ve ihtiyaçların yerli imkânlarla 

karşılanmaya başlanması çabaları, günümüzde özlenen seviyede olmasa da sevindirici 

bir konuma gelmiştir.  Yerli kaynakları harekete geçiren, yan sanayiye destek sağlayan, 

tasarım ve üretim teknolojisi yüksek bir savunma sanayi yapısı oluşması konusunda 

daha kat edilecek mesafeler bulunmaktadır. Halen Türkiye 2010 yılı sonunda, TSK 

ihtiyaçlarının %52.1’lik kısmını yerli savunma sanayisi firmalarından 

karşılayabilmektedir. Bu demektir ki, Türkiye savunma alanında hala daha %47,9 

oranında dışa bağımlılığı devam etmektedir.  

Sanayileşmiş ülkelerde savunma sanayi, hem ekonomiye güç katılmasında, 

hem de politik etkinliğe sahip olunmada önemli yer tutmaktadır. Avrupa Birliği 1990 

yılından beri AGSP kapsamında silahlı kuvvetlerini yapılandırırken, savunma sanayini 

de şekillendirerek dünya ya entegre etmektedir. Konsolidasyon ve birleşmeler sayesinde 

rekabet gücüne erişen AB savunma sanayi, özgün sistem tasarımcısı konumuna 

gelmiştir. AB savunma sanayi firmaları karşısında, Türk savunma sanayi firmaları ölçek 
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olarak küçük kalırken, Ar-Ge alanında kaynak, destek ve yatırım bakımından yetersiz 

kalmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin; Türk savunma sanayi 

firmalarının Avrupa firmaları ile rekabet edebilir seviyeye yükseltilmesi için bir hazırlık 

dönemi olarak değerlendirilmesi, Avrupa ülkeleriyle araştırma geliştirme, ortak tasarım 

ve ortak üretim alanında işbirliğinin geliştirilmesi politika olarak benimsenmelidir. 

Kısa vadede Türkiye, OCCAR’a katılımın yollarını araması gerekmektedir. Bu 

şekilde ihtiyaç duyulan kritik teknoloji alanlarında alt yapıyla beraber tasarımda söz 

sahibi olarak, dublikasyonların önlenerek Ar-Ge harcamalarından sağlanacak tasarrufla 

beraber AB’nin ulaştığı pazarlardan faydalanma ile ekonomik bakımdan yararlar 

sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

Uzun vadede sürdürülebilir bir yüksek teknoloji altyapısının korunabilmesi 

için, maliyetler ve ekonomik gerçekler, büyük bir iç pazarı ve çok başarılı bir dış satım 

performansını zorunlu kılmaktadır. Bunun için AB ülkeleri savunma sanayi firmaları 

askeri teçhizat üretirken çift amaçlı kullanım kapsamında sivil alanda da üretim 

yapmaktadırlar.  Çünkü sivil ürünlerin yurtdışına satışında politik ve askeri engeller 

daha az ve sivil pazar büyüklüğü daha geniştir. Sadece kendi iç pazarına yönelik askeri 

teçhizat üretimi yapan ana yüklenici firmaların uzun zaman diliminde ayakta kalması 

mümkün değildir. Bu bağlamda yerli ana yüklenici olarak üretim yapan firmaların ürün 

portföyünü sivil sektöre de kaydırması gerekmektedir. Bu noktada sanayi-üniversite ve 

araştırma kuruluşları arasındaki ilişki ve işbirliği önem kazanmaktadır. 
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Ek-1 

Türkiye’de Savunma Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmalar 

ANA SİSTEM FİRMALAR FİRMANIN FAALİYET ALANI 

KARA 
ARAÇLARI 

BMC Mayına Karşı Korumalın Zırhlı Araçlar, Taktik Tekerlekli 
Araçlar 

FNSS Tekerlekli ve Paletli Zırhlı Araçlar, Seyyar Yüzücü Köprüler 
KOLUMAN OTOMOTİV Taktik Tekerlekli Araçlar, Tank Taşıyıcıları 
KOLUMAN MOTORLU Askeri ve Kamu Servis Araçları 
MERCEDES-BENZ 
TÜRK Taktik Tekerlekli Araçlar 

NUROL MAKİNA Zırhlı Araç, Taret 

OTOKAR Taktik Tekerlekli Araçlar, Hafif Zırhlı Araçlar, Ana 
Muharebe Tankı 

DENİZ 
ARAÇLARI 

A.D.İ.K Savaş Gemileri, Tersane Gemi İnşa ve İmalat 
ARES TERSANECİLİK Tekne, Yat ve Gemi İnşası 
DESAN Kompozit Deniz Araçları 
DÜZGİT Yeni Gemi İnşa 
DEARSAN Gemi ve Tekne Tasarımı, Yapımı, Onarımı 
İSTANBUL DENİZCİLİK Gemi İnşa, Tamir, Bakım ve İşletme 
RMK MARINE Gemi İnşa 

YONCA-ONUK Yüksek Süratli Botlar, Kargo Gemileri, Kompozit 
Malzeme,Destek Gemileri 

HAVA VE 
UZAY 

ARAÇLARI 

ARAL HAVACILIK Havacılık 
ALP HAVACILIK Helikopter Parçaları 
DELTA UZAY 
TEKNOLOJİLERİ Yazılım Geliştirme, Ar-Ge Projeleri 

GLOBAL TEKNİK İnsansız Hava, Kara, Deniz Araçları 
INTA SPACETÜRK Avrasya’nın Uzaydan Görüntülenmesi 
TEI Uçak ve Helikopter Motorları 

TUSAŞ 
Sabit ve Döner Kanatlı Hava Platformları, İnsansız Hava 
Araçları, Uydu, Tasarım, Modernizasyon,Sistem 
Entegrasyonu,Üretim, Entegre Lojistik Destek 

SİLAH , 
MÜHİMMAT 
, ROKET VE 

FÜZE 

GİRSAN Makine ve Hafif Silah 
MKEK Silah, Mühimmat, Roket ve Patlayıcı Maddeler 
ROKETSAN Roket ve Hava Araçları İmalatı 
SAFİR SİLAH Tabanca İmalatı 
SAMSUN YURT 
SAVUNMA Tabanca İmalatı 

SARSILMAZ Tabanca ve Av Tüfekleri 
TAPASAN Mühimmat Tapa Üretimi 
TİSAŞ Tabanca Üretimi 
TÜBİTAK SAGE Savunma Sanayi ARGE 
ÜÇYILDIZ Tabanca Üretimi 
YÜKSEL SAVUNMA İnsansız Makineli Tüfek Kontrol Sistemi, 
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Ek-1 (Devamı) 

Türkiye’de Savunma Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmalar 

 

ANA SİSTEM FİRMALAR FİRMANIN FAALİYET ALANI 

ELEKTRONİK 

ALCATEL LUCENT 
TELETAŞ Telekomünikasyon 

ANELTECH Elektronik Kart İmalatı 

ASELSAN Elektronik Harp, Termal Kamera, Dürbün, Telsiz, Gece 
Görüş Sistemleri, Radar, Yazılım 

ATEL TELEKOM. Telekomünikasyon 

AYESAŞ Komuta-Kontrol Sistemleri, Aviyonik Yazılım, Elekt. 
Kartlar 

AYYAZILIM Kara Platformları 
DELTA ELEKTRONİK Elektronik Sistemler 
EKON KONTROL Sinyalizasyon, Otoklav, ve Endüstriyel Otomasyon 
ESDAŞ  Servis Destek Sistemleri 
ETA ELEKTRONİK  Otomatik Test Sistemleri ve Yazılım 
FOTONİKS Askeri Elektronik ve Elektro-Optik Sistemler 

GATE ELEKTRONİK Elektronik Sistem Bakım Yenileme, Otomatik Test 
Sistemleri, Test ve Arıza Tespit Sistemleri 

GENETLAB  Kablosuz Sensör Ağı Tespit Sistemleri 
GÖKTÜRK 
MÜHENDİSLİK Mekanik ve Elektronik Sistemler 

HAVELSAN TEK. 
RADAR Uzun Menzil 3D Radarı, Radarlar 

KAREL  Haberleşme Üretim ve Sistemleri 
MİKES  Elektronik Harp 

NETAŞ Haberleşme ve Güç Sistemleri, Dost Düşman Tanıma (IFF) 
Sistemleri 

ONUR MÜHENDİSLİK Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi, IP Tabanlı Muhabere 
Sist. 

SAVRONİK Yazılım, Elektronik Sistemler, Bakım ve Onarımı, Hbr. 
Emniyeti 

SELEX 
KOMÜNİKASYON Radyo Sistemleri, HF/SSB Radyo Sistemleri, Sırt Telsizleri 

SDT Uzay Teknolojileri  
SIEMENS Elektrik Ekipmanları, Sahra Telefonları 
TRANSVARO Elektrooptik Ana Üretimi 
VESTEL SAVUNMA Elektronik  
YALTES Sistem Tasarımı ve Yazılım Geliştirme 
3E EOS 
(ELEKTROOPTİK 
SİSTEMLERİ) 

Elektro Optik Sistemler 

ELEKTRİK 
AGS ENERJİ ve 
SAVUNMA 

Elektrik, Güç ve Otomasyon Sistemleri Tasarım, İmalat ve 
Montaj 

AKSA MAKİNA  Jeneratörler ve Güç Sistemleri  
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Ek-1 (Devamı) 

Türkiye’de Savunma Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmalar 

ANA SİSTEM FİRMALAR FİRMANIN FAALİYET ALANI 

ELEKTRİK 
GENPOWER Jeneratör İmalatı 
İNDEKS A. Ş. Jeneratör İmalatı 
İŞBİR ELEKTRİK Jeneratörler ve Güç Sistemleri 

BİLİŞİM 

ALTAY KOLEKTİF Yazılım Geliştirme 
BİLGİ GİS Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı 

BİTES Gömülü Sistem Yazılımları, Bilgisayar Tabanlı Eğitim 
Sistemleri 

BTT Sayısallaştırıcı Kart Yazılımı ve Elektronik 
ETC  Yazılım, Simülatör Yazılımları 
GANTEK  Yazılım  
HAVELSAN  Simülatör, Yazılım  
KATRON  Yazılım ve Simülasyon  
KOÇ BİLGİ ve 
SAVUNMA Elektronik, Yazılım 

METEKSAN SAVUNMA Simülasyon ve Modelleme Algılama ve Komuta Kontrol 
Sistemleri, Uydu ve Uzay Teknolojileri, Deniz Sistemleri 

MilSOFT  Yazılım 
MilSOFT ICT  Yazılım 
OYAK TEKNOLOJİ  Bilişim ve Kart Hizmetleri  
SERVUS SAVUNMA Güvenlik Sistemleri, Mayın İmha, Balistik Koruma 
SİMSOFT BİLGİSAYAR Yazılım 

AR-GE VE 
MÜHENDİSLİK 

AKANA MÜHENDİSLİK  Helikopter Kontrol Ekipmanları, Enerjetik Malzeme 
Karıştırıcı 

C2TECH  Yazılım, AR-GE, Danışmanlık, Destek Hizmetleri 
FİGES   Tasarım ve İleri Mühendislik ve Analizleri 
STM  Yazılım ve Proje Etüt Hizmetleri 
TÜBİTAK BİLGEM Bilgi Güvenliği ve İleri Elektronik Teknolojiler 
TÜBİTAK MAM  ARGE ve Sıfır Kafilesi Üretimi, Yazılım 

MALZEME, 
KALIP VE 

PARÇA 

AÇA OTOMOTİV  Askeri ve Ticari Şanzıman, Dişli, Miller Üretimi 
ALFATEC  Talaşlı İmalat 
ASİL ÇELİK  Namlu ve Mermi Çelikleri  
ATARD SAVUNMA  Kompozit Parça Üretimi, Motor Tasarım  
BARIŞ ELEKTRİK  Roket Lançerleri, Kompozit Malzemeler 
COŞKUNÖZ  Makine ve Kalıp İmalatı 
HEMA ENDÜSTRİ  Zırhlı Araçlar, Hidrolik Sistemler 
HİSAR ÇELİK  Zırh Çeliği Dökümü, Paletler ve Yürüyüş Takımları 
KÜÇÜKPAZARLI  Yapısal Uçak Parçaları İmalatı ve Montajı  
MEGE TEKNİK Kablo Takımları, Elektromekanik 
MENSAN  İnşaat, Petrol, Gıda  
MES MAKİNA  Roket Parçaları, Roket Lançerleri  
MTU TÜRK  Tank ve Zırhlı Araç Motorları  
NUROL TEKNOLOJİ  Nano Teknoloji ve Gelişmiş Malzemeler  
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Ek-1 (Devamı) 

Türkiye’de Savunma Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmalar 

ANA SİSTEM FİRMALAR FİRMANIN FAALİYET ALANI 

MALZEME, 
KALIP VE 

PARÇA 

OERLİKON  Kaynak Makineleri, Elektrot 
PAVO TASARIM  Elektronik Tasarım ve Üretim  
Pİ MAKİNA  İş Makineleri 
REPKON MAKİNA  Metal İşleme Takım Tezgahları ve Kalıpları 
SAVAR KOMPOZİT  Balistik Koruyucu Ürünler 
SERPA HASSAS 
DÖKÜM Vakumlu Hassas Döküm 

TEKNO KAUÇUK  Kauçuk Tasarım ve Üretimi  
TİBET MAKİNA  Döner Tabla, Dizli Rulman ve Ekipman 
TİMSAN  Havaalanlarında Kullanılan Çeşitli Araçlar 
TTAF ELEKTRONİK  Kablo Donanımları  
YOL-BAK  Taktik Tekerlekli Araçların Aksesuarlar 

LOJİSTİK 

ADA CAM  Yat, İnşaat, Kurşun Geçirmez Cam Üretimi 
AVS SARACİYE  Askeri Giyim 
GÜVENLİ YAŞAM  Koruma ve Emniyet Cihazları 
IDC  Araştırma, Teknoloji,Yazılım  
ÖZTEK TEKSTİL  Mühendislik Kumaşları, Tekstil Teknoloji Sistemleri 
TEKİRDAĞ 
ÖZTİRYAKİLER Askeri Kışla Teçhizatları 

PAGETEL SİSTEM  Taşınabilir Askeri Muhabere Sistemleri 
TREYSAN  Çelik Yapılar 
TÜRK TIPSAN  Parenteral Solüsyon ve BİO Ürünler 
YAKUPOĞLU  Askeri Giyim, Bot ve Teçhizat 

Kaynak: 2010 Türkiye Savunma Sanayi Sektör Raporu, 2011: 5-11 
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Ek-2  

Veri Seti 

1. Savunma Harcamaları 

Yıl 
Savunma Harcamaları 

(Milyon Dolar 2009 Fiyatlarıyla) 

Türkiye İngiltere Fransa Almanya İtalya İspanya İsveç 
1996 16.648 48.196 61.064 50.453 34.341 12.938 6.362 
1997 17.345 46.024 61.274 48.622 36.005 13.056 6.044 
1998 18.175 45.466 59.673 48.777 37.193 12.832 6.217 
1999 20.066 45.324 60.198 49.773 38.651 13.168 6.452 
2000 19.420 45.549 59.508 48.969 41.229 13.639 6.686 
2001 17.803 47.112 59.308 48.170 40.553 13.814 6.250 
2002 18.942 49.977 60.525 48.306 41.661 14.145 6.084 
2003 17.096 52.765 62.364 47.646 41.999 14.010 6.040 
2004 15.602 52.541 64.076 46.183 42.137 14.461 5.684 
2005 14.770 52.579 62.724 45.460 40.539 14.565 5.758 
2006 15.859 52.475 63.059 44.411 39.226 17.027 5.668 
2007 13.880 53.122 63.272 44.454 38.006 17.591 5.817 
2008 15.285 55.291 62.642 45.730 39.408 17.646 5.174 
2009 16.302 57.907 66.869 47.453 38.303 16.939 5.063 

 

2. Gayri Safi Milli Hasıla 

Yıl 
Gayri Safi Milli Hasıla 

(Milyon Dolar 2009 Fiyatlarıyla) 

Türkiye İngiltere Fransa Almanya İtalya İspanya İsveç 
1996 406.049 1.721.286 2.105.655 3.153.313 1.807.421 924.143 189.182 
1997 423.049 1.770.154 2.112.897 3.241.467 1.895.000 1.004.308 287.810 
1998 550.758 1.818.640 2.210.111 3.251.800 1.957.526 987.077 310.850 
1999 501.650 1.888.500 2.229.556 3.318.200 1.932.550 1.097.333 322.600 
2000 524.865 1.897.875 2.380.320 3.264.600 2.061.450 1.136.583 334.300 
2001 481.162 1.963.000 2.372.320 3.440.714 2.027.650 1.151.167 347.222 
2002 485.692 1.999.080 2.421.000 3.220.400 2.083.050 1.178.750 357.882 
2003 502.824 2.110.600 2.494.560 3.403.286 2.099.950 1.273.636 355.294 
2004 557.214 2.101.640 2.464.462 3.298.786 2.106.850 1.314.636 378.933 
2005 590.800 2.190.792 2.508.960 3.247.143 2.133.632 1.456.500 383.867 
2006 634.360 2.186.458 2.627.458 3.416.321 2.179.222 1.418.917 404.857 
2007 630.909 2.309.652 2.750.957 3.419.538 2.235.647 1.465.917 415.500 
2008 664.565 2.211.640 2.723.565 3.517.692 2.189.333 1.470.500 431.167 
2009 603.778 2.144.704 2.674.760 3.389.500 2.127.944 1.539.909 421.917 
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