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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAVUNMA SEKTÖRÜNÜN DURUMU” PANELİ 

Panel Adı : Dünyada Ve Türkiye’de Savunma Sektörünün Durumu” Paneli  

Panel Yeri  : Dedeman Otel / Konya 

 

Toplantı Tarihi :17 Ocak 2014 Saat:  

Toplantı Saati  :14:00-16:00 

 

RAPOR 

Türk Harb-İş Sendikası tarafından düzenlenen Dünyada ve Türkiye’de Savunma 

Sektörünün Durumu Paneli’nde Konuşmacı olarak Ank. Üni. Öğr. Üyesi Dr. Murat Yılmaz ve 

Gazi Üni. Öğr. Üyesi Hamit Emrah Beriş yer almıştır. Panele, siyasi parti temsilcileri, Sendika 

yetkilileri, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir ve Oda temsilcileri katılım göstermiştir. 

Panelde savunma sektörünün durumu incelenirken, ilk uçak üreticileri ve Türkiye’deki uçak 

yatırımları projeksiyona oturtulmuştur.  

Türkiye’nin bir model sorunu yaşadığı savunma konusunda yapılan yatırımların teknik 

anlamda yeterli fakat hız ve kapasite anlamında yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Yazılım 

sorunlarının ülkenin marjinal savunma biçimini gerçekleştirmekten uzak kalmasına neden 

olduğu da not düşülmüştür.  

Yıllık 17 milyar dolarlık savunma sanayii yatırımının GSYH oranı neredeyse %1’dir. Bu 

birçok Avrupa ülkesinin oranından yüksektir. Avrupa’da İngiltere ve Yunanistan’la birlikte 

savunma sektörüne en çok yardım eden ülkelerden birisi olan Türkiye, teknolojik yeterlilik ve 

modernize ordu bakımından ise geri kalmaktadır. Dünyadaki ilk büyük yüz şirketin 40 tanesi 

ABD menşeili olduğu ve bu 40 şirketin dünya pastasındaki payının neredeyse %60 olduğu 

vurgulanmıştır. Boeing uçak firması dünya savunma sanayinde en tepede durmaktadır. Sivil 

havacılıktan tanıdığımız Boeing şirketinin bu yapısı dünyadaki büyüklüğün önemini ortaya 

koymaktadır. ABD’nin yıllık askeri harcaması 700 milyar dolarken, bu sayı Çin’de 100 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin 2000’in ilk yıllarında askeri harcaması 19 milyar dolarken, bu oran AKP iktidarı 

döneminde önce 19 milyara ondan sonra da 14-16milyar dolara indirilmiş ve tarihte ilk kez 
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Milli Eğitim bütçesi Savunma harcamalarından daha fazla olmuştur. Oranın düşmesinin en 

büyük nedeni, iktidarın benimsediği sıfır sorun politikasıdır. Çünkü belirlediğiniz politikanın 

inandırıcı olması için istatistiksel anlamda da desteklenmesi gerekmektedir.  

Programın sonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez’in 

kapanış konuşması yaptığı etkinliğe yaklaşık yüz kişi katılmıştır. 


