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2 yılda bir IDEF Uluslararası Savunma Fuarı’nı düzenleyen Vakıf;
savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında
önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu
olurken; katılımcı firma ve heyet sayısı bakımından dünyanın en
büyük 4 savunma fuarından biri oldu. Vakıf; 6 ortaklık, 8’i iştirak
olmak üzere 14 şirkette doğrudan pay sahibi olup, yurtiçi ve
yurtdışındaki şirketler de dahil edildiğinde 61 şirkette doğrudan
ve dolaylı olarak hisse sahibi konumdadır. 66 ülkeye 19 milyar
dolarlık ihracat yapan VBO, gerek istihdam ve gerekse de ülke
ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla
kurulan ve kısa sürede dünyada bir elektronik devlerinden biri
haline gelen Aselsan’ın %74,2 hissesine sahiptir. Aselsan’ın
yanısıra; TUSAŞ’ın % 54.5, Roketsan’ın %55.33, Havelsan’ın
%99.5, İşbir AŞ’nin %99.9 ve Aspilsan’ın %98,3 hissesine sahip
olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; gerek savunma
sanayinde ve gerekse de sivil endüstrilerde kritik sistemlerin milli
ve yerli imkanlarla tedarik edilebilmesi amacıyla AR-GE ve yenilik
çalışmalarına da önem vermektedir.

Vakıf Bağlı Ortaklıklar (VBO) tarafından yerli,
milli, özgün sistem ve ürünlerin geliştirilmesi ve
bunların seri üretime dönüştürülmesi için kritik
teknolojilerin olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi,
İhraç iznine tabi kritik alt sistem ve bileşenlerin
milli imkânlarla geliştirilmesi,Tüm bunların en kısa
sürede hayata geçirilmesi için insan kaynağının
yetiştirilmesi, böylelikle yurtdışına bağımlılığın
azaltılması amacıyla yönlendirmede
bulunmaktadır.

TSKGV kuruluşundan bu yana Vakıf Bağlı
Ortaklıklar aracılığıyla 2019 yılı sonuna kadar
toplam 66 ülkeye kümülatif olarak yaklaşık 19
Milyar Dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Vakıf; 15
Teknokent ve 16 AR-GE merkezinde 10 Bin’e
yakın çalışanıyla önemli bir istihdam da yaratmış
olup, sürekli büyüyen ihracat hacimleri ve
KOBİ’lere aktarılan iş payları ile Türk ekonomisine
önemli katkılarda bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla; Türk Savanma
Sanayi’nin toplam satışlarının %42’sini, ihracatının
%33’ünü gerçekleştiren Vakıf Bağlı Ortaklıklar’ın
AR-GE harcamalarındaki payı ise %74 düzeyinde
olup, Türk Savunma Sanayi’ndeki toplam
istihdamın %29’unu karşılamaktadır.

Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi
şirketleri arasında Vakıf Bağlı Ortaklıklar arasında
yer alan;

Aselsan 48.ci, Tusaş 53.cü, Roketsan 91.ci,
Havelsan 99.cu sırada yeralmaktadır.

Balıkesir’de kurulu bulunan İŞBİR ve
Kayseri’de bulunan ASPİLSAN; teknolojik

yetkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılması için
sermaye aktarımı yoluyla yatırım faaliyetlerine
devam ederken; ASPİLSAN’ın Kayseri Mimar
Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 2021 yılı
içerisinde tamamlamayı planladığı yeni yatırımıyla
yaklaşık 24 Bin m2 alan üzerinde  Türkiye’nin ilk
lityum iyon pil üretimi tesisi, ülkemize
kazandırılacak.

Yine VBO arasında yeralan İŞBİR; başta
rüzgaür enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji
alanında ihtiyaç duyulan alternatörlerin ve
alternatörler dışında kalan ileri teknoloji ürünlerini
geliştirebilmek hedefiyle 25.680 m2 kapalı 11 bin
m2 açık alan olmak üzere 36.680 m2 alanda inşaa
edilecek tesisin yatırım sürecini hızlandırdı.

VBO’NUN ÖNEMLİ PROJELERİ
Yerli, milli ve özgün ürünler geliştirilmesi ve

bunların seri üretime dönüştürülerek milli
savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için
teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi,
ihraç iznine tabi kritik alt sistem, bileşen ve
ekipmanların milli imkânlarla geliştirilmesi için
çalışmalara hız kesmeden devam edilmektedir. 

Buna örnek vermek gerekirse;
- Akıncı İHA, Aksungur, Gökbey ve Atak

Faz-2 projelerinde uçuş denemeleri başarıyla
tamamlandı.

- Milli Gemi TGC Kınalıada platformuna
Yeni Nesil Milli Savaş Yönetim Sistemi ADVENT
entegre edilirken; ilk deniz seyir füzemiz
ATMACA ile TGC Kınalıada’dan başarılı bir
deneme atışı gerçekleştirildı.

- Sistemin geliştirme sürecinin
tamamlanması için harp başlığı (ağırlığı 250 kğ)
ile yapılacak son bir test kalmış olup müteakip
süreçte ise seri üretim çalışmalarına
başlanacaktır.

- İlk Hava’dan Hava’ya füzemiz olan
Göktuğ kapsamında BOZDOĞAN ve
GÖKDOĞAN füzelerinin güdümlü test atışları
başarılı şekilde tamamlandı.

- HİSAR-A (Alçak irtifa) seri üretime hazır
hale getirilmiş, HİSAR-O’nun (Orta irtifa) kısmi
teslimatları tamamlanmış olup kullanıma
alınmıştır.

- KORKUT Hava Savunma
Sistemi’nin 13 adedinin teslimatı
tamamlanmış olup, deniz versiyonu
GÖKDENİZ de hazır hale getirilmiştir.

- HİSAR-A ve HİSAR-O ile
edinilen bilgi birikiminin aktarılacağı
HİSAR-U Siper (Uzun menzil) hava
savunma füze sistemi için çalışmalar
sürüyor. 

Ülkemizi daha ileri seviyeye taşıyacak
teknolojiler kapsamında VBO tarafından
özkaynaklar kullanılarak geleceğin
teknolojilerine yönelik bir çok çalışmaya
imza atmaktadır.

Kullanım sahasında VBO’lıklara
kesintisiz güç ve enerji sağlanması
süreçlerinde önemli konumları olan
İŞBİR ve ASPİLSAN tarafından da proje
faaliyetleri hassasiyetle yürütülmekte,

savunma sanayi ihtiyacının yerli ve milli olarak
karşılanması amacıyla Ar-Ge ve yatırım
faaliyetlerine devam edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı,
etkin tanıtım faaliyetleri aracılığıyla Türk Silahlı
Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki gönül
köprüsünü kuvvetlendirirken, hisse sahibi olduğu
şirketlerinin etkin gözetimi ve yönlendirilmesine,
aralarında işbirliğinin sağlanmasına
odaklanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; ordumuzun ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması için 150 bin bağışçısı, 

6 bağlı ortaklığı ve 8 iştiraki olmak üzere doğrudan pay sahibi olduğu 14 şirketi ve 22 bin çalışanıyla gururumuz oldu.

Savunma Sanayi’nde 
DEV ADIMLAR

Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç
ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün
arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini
sağlamak amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, TSK’nın
ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik projelere fon oluşturuyor.

150 bin bağışçı ve 22 bin şirket çalışanıyla büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetleri
Güçlendirme Vakfı; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanlıklarının projelerinde kullanılmak üzere Savunma Sanayi Destekleme
Fonu’na daha fazla kaynak aktarırken, bağışlanan her kuruşun en iyi şekilde
değerlendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.
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HİSAR-O

Vakfa Bağlı 
Ortaklıklar 
tarafından 
yurtdışı pazarların 
sayılarının artırılarak bu 
pazarlara yönelik 
özelleştirilmiş etkin 
organizasyon yapıları ile iş
geliştirilmesine, bununla 
birlikte yurtiçinde ve 
yurtdışında uzun vadeli 
işbirliği alternatiflerinin
oluşturulmasına, böylelikle
ihracatın artırılmasına yönelik
olarak da Vakıf tarafından
yönlendirici olunmaktadır. 
Vakfın kuruluşundan 2019
yılsonuna kadar VBO tarafından
toplam 66 ülkeye kümülatif
olarak yaklaşık 19 milyar dolar
tutarında ihracat
gerçekleştirilmiştir.    

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mütevelli
Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında,
Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma
Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Mütevelli Heyeti’ne bağlı Vakıf Yönetim Kurulu’nda
ise; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı
Prof. Dr. İsmail DEMİR, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE, Milli
Güvenlik Kurulu Vali Genel Sekreteri Seyfullah
HACIMÜFTÜOĞLU, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit DÜNDAR ve Türk Hava
Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap AŞÇI
görev yapmaktadır.
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