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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel
Müdürü Orhan AKBAŞ [Fotoğraf: TSKGV].

Milli Güç unsurları ve milli stratejiler konusunda Eflatun ve Aristo’dan günümüze
kadar birçok yerli ve yabancı yayınlar ile bilim adamlarının muhtelif çalışmaları

mevcuttur.

TÜM bu yayınlar incelendiğinde, Milli
Güç unsurları konusunda temel anla-

yışlarda fikir birliği olmakla birlikte ülkelerin
‘Devlet Kavramı ve Niteliği’, ‘Siyaset ve Politi-
kalarındaki Farklılıklar’ ile ‘Milli Hedef ve
Menfaatleri’nin farklı olması, doğal olarak
‘Milli Stratejiler’ini de farklılaştırmaktadır.

Ülkelerin milli menfaatleri genel olarak
Anayasa’larında belirlenir. Teorik olarak Ami-
ral MAHAN’ın belirttiği gibi “Milli menfaat;
milli siyasetin yalnız meşru değil, aynı za-
manda esas sebebidir. Hükümetlerin vazifesi
milli menfaatleri gerçekleştirmektir”.

Milli menfaatlerin ifade edilişine 1982 Ana-
yasası’nda belirtilen şekli bir örnek olarak gös-
terilebilir.

“Dünya milletler ailesinin eşit haklara
sahip şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ilelebet varlığı, refahı, maddi ve man-
evi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine
ulaşma azmi yönünde ...” ifadeleri soyut sü-
reklilik gösteren değerlerdir.

Milli menfaatler başlı başına somut bir ni-
teliğe sahip olmadığından, milli menfaatleri
gerçekleştirecek değerler ile sonuçlara ulaşıl-
ması için milli hedef olarak saptanması ve bu
hedeflere ulaşmak için ‘Milli Stratejiler’in be-

lirlenmesi genel bir yöntem olarak kullanıl-
maktadır.

Milli hedeflere en kısa zamanda, en az ma-
liyetle ve en etkin şekilde ulaşacak yöntemler
milli stratejilerin uygunluğunu belirtir. Bu stra-
tejileri belirleyen kurum da milli siyasetin uy-
gulayıcısı, devlet adına yürütme görevini

sağlayan hükümetlerdir. Devletin siyasi teşki-
latı, başta hükümet olmak üzere devlet teşki-
latına dahil olan kamu kurum ve kuruluşları
ile bunların görevli personeli de fiilen bu stra-
tejilerin gerçekleşmesi için gayret sarf eder.

Bu genel kavram ve düşüncelerle birlikte,
bir ülkenin topyekun milli gücünü oluşturan
unsurların genel olarak; siyasi güç, ekonomik
güç, psikososyal güç, demografik güç, askeri
güç, bilimsel ve teknolojik güç olarak alt ka-
tegorilere ayrılması da genel bir uygulamadır.
Her bir gücü geliştirmek için ‘Milli Kaynakların
Kullanımı Stratejileri’nin belirlenmesi ve geliş-
tirilmesi de Milli Güvenlik Siyaseti planlama-
larının ana esaslarından en temel olanıdır.

Milli güç unsurlarından Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Geliştirme Vakfı [TSKGV]’nı doğru-
dan ilgilendiren ‘Askeri Güç’ü destekleyen
‘Bilimsel ve Teknolojik Güç’ kavramına açıklık
getirmek için ‘Milli Güvenlik’ kavramının da
tanımlanmasının bir zorunluluk olduğu kıy-
metlendirilmektedir.

Genel olarak her modern devlet kendi
varlığına yönelik, devamlılığını ve bütünlü-
ğünü hedef alan iç ve dış tehditlere karşı, var
oluşundan itibaren bir ‘Milli Güvenlik Siyaseti’
tespit etmek ve uygulamak durumundadır.

Milli Güç, Bilimsel ve Teknolojik Güç ve
TSKGV
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vunma Sanayi Sektörünün sekiz alt ve beş iliş-
kili Savunma Sanayi Sektörüne liderlik yapa-
cak ve TSK’nin ihtiyacını karşılayacak hale
gelmiştir. Sekiz alt sektör; Hava Araçları En-
düstrisi [TAI], Füze Endüstrisi [Roketsan], Bilgi
Teknolojileri Endüstrisi [Havelsan], Elektronik
Endüstrisi [Aselsan], Elektrik Endüstrisi Ticari
Ürünleri [Aspilsan, İşbir], Elektronik Endüstrisi
Ticari Ürünler [Aselsan], Askeri Üs Bölgesi
Yapı İnşaat Endüstrisi Ticari Ürünleri [Aselsan,
Roketsan], ArGe Tesisleri [TAI, Roketsan, Ha-
velsan, Aselsan, İşbir, Aspilsan]’dir. Savunma
Sanayi ile beş ilişkili sektör de; Haberleşme
[Aselsan], Kritik İmalat [TAI, Aselsan, Roket-
san, Havelsan], Enerji [Aspilsan, İşbir], Bilgi
Teknolojileri [Havelsan], Ulaştırma Sistemleri
[Aselsan]’dir.

TSKGV, kuruluşundan bu güne kadar
Ulusal Savunma Sanayi alanında yukarıda be-
lirtilen sektörlerde stratejik yatırımlar gerçek-
leştirmiş ve gerçekleştirmeye devam
etmektedir. Bugün itibarıyla;

l Aselsan; elektronik, elektronik ticari
ürünler, haberleşme, elektronik haberleşme
kritik imalatı ve ArGe,

l TAI; hava araçları, uzay endüstrisi, kri-
tik imalatı ve ArGe,

l Roketsan; füze ve fırlatma aracı imalatı,
bakımı, kritik imalatı ve ArGe,

l Havelsan; bilgi teknolojileri, kritik ima-
lat ve ArGe,

l Aspilsan, İşbir; elektrik endüstrisi [as-
keri sistemler] ve ticari ürünleri imalatı ve
ArGe,

l Ayrıca askeri yapı ve malzeme endüs-
trilerinde modüler üs bölgeleri, seramik zırh,
kompozit malzeme imalatı [Aselsan, Roketsan,
TAI] ve ArGe konularında sektörel liderliği
sürdürmektedir.

l TSKGV’nin Savunma Sanayi alanında
altı Vakıf Bağlı Ortaklığı [VBO], altı Vakıf İşti-
rakleri, iki Vakıf Dolaylı Ortaklıkları, 16 Vakıf
Bağlı Ortaklıkları Dolaylı Şirketleri olmak

Belirlenen Milli Güvenlik Siyaseti o ülkenin
milli güç unsurlarını geliştirmek için milli kay-
nakların kullanımı stratejilerini geliştirmek du-
rumundadır.

Milli Güç Kapsamında
TSKGV’nın Türk
Savunma Sanayindeki
Yeri

ÖZELLİKLE Kıbrıs Barış Harekatı son-
rasında milli menfaatlerin gerektir-

diği hallerde hiçbir ulusal ve uluslararası
kısıtlamaya tabi olmadan ‘Milli Askeri gücün
ihtiyaçlarının Milli Savunma Sanayi imkanları
ile karşılanması’nın önemi bir defa daha anla-
şılmış ve bir ‘Milli Hedef’ olarak belirlenmiştir.
Bu tarihten itibaren milli stratejiler geliştirilmiş
ve ‘Milli Kaynakların Kullanımı Stratejisi’ kap-
samında yetersiz bütçe imkanları nedeniyle
her milli davada olduğu gibi ‘Aziz Türk Mil-
leti’ne baş vurulmuştur. Aziz ve kadirşinas
Büyük Türk Milletinin bağışları ve Türk Silahlı
Kuvvetleri [TSK]’nin savunma sistemleri ile
harp silah araçlarını modern teknolojilerle ge-
liştirmek için kurulan Kara, Deniz, Hava Kuv-
vetleri Vakıfları 3388 sayılı Yasa ile
birleştirilmiş, böylece belirlenen ‘Milli Siyase-
tin bir parçası olarak’ TSKGV, 26 Eylül 1987’de
kurulmuştur. Büyük Türk Milletinin Vakfı olan
TSKGV’nın hedefi: ‘Milli Savunma Sanayini ge-
liştirmek, yeni harp sanayi dalları tesis etmek
suretiyle TSK’nin savaş gücünün artırılmasına
katkı sağlamaktır. Ayrıca TSKGV ‘Milli Siyaset’
doğrultusunda Büyük Türk Milletinin Milli Or-
dusunu hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan savaş
dahil istenilen yer ve zamanda sürekli olarak
desteklemeyi hedef edinmiş, bu konuda ticari
kaygıları düşünmeyen Savunma Sanayi şirket-
leri oluşturmuştur. TSKGV ve şirketleri bir
Kamu Kurumu olmayıp; Türkiye’deki diğer
Savunma Sanayi şirketleri gibi Medeni Kanun,
Vakıf Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Ka-
nunu gibi özel sektörün tabi olduğu kanunlara
tabi ‘Özel Hukuk Tüzel Kişisi’dirler.

TSKGV kurulduğu günden bugüne kadar
bu anlayışla Aziz Türk Milletinin manevi ve
maddi desteği ile Türk Savunma Sanayinin bel

kemiğini oluşturmuştur. Milletinden aldığı
güçle ‘Büyük Türk Milleti’nin Vakfı olmaya
devam edecektir.

TSKGV: Bilimsel ve
Teknolojik Gücün
Geliştirilmesi

GÜNÜMÜZDE devletler için, çağdaş
uygarlık düzeyinde olmakla, çağdaş

bilimsel ve teknolojik düzeyde bulunmak
hemen hemen eş anlamlı hale gelmiştir. Mo-
dern çağda bilim ve teknolojiyi birbirinden
ayırmak zor olsa da, teknolojinin; bilimsel bul-
guların uygulamalı hale gelmesi, bilimsel yol-
dan elde edilen uygulama yöntemleri, işlem
biçimleri ve teçhizatı ile bunlarla ilgili terimleri
de belirtmek için kullanılması genelleşmiştir.

TSKGV; Türkiye’de Ulusal Sanayinin ge-
lişmesini de etkileyen bilimsel ve teknolojik
gelişim süreçleri olan ‘Tüketicilik, Üreticilik ve
Teknolojik Sevk-İdare, Araştırma, Geliştirme
ve İnovasyon’ süreçlerini de uygulayan Dün-
ya’da genel kabul görmüş 15 alt, beş ilişkili Sa-

Aselsan’ın Gölbaşı Yerleşkesi REHİS tesisleri [üstte]
ile TAI’nin Akıncı’daki üretim tesislerinin [altta]

kuşbakışı havadan görüntüleri [Fotoğraflar: S&H
Arşivi].
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üzere toplam 3o şirket ile doğrudan veya do-
laylı olarak sermaye ve/veya yönetim ilişkisi
vardır.

l Tüm bu şirketler göz önüne alındığında
TSKGV’nın Türk Savunma Sanayinin 2o14 ve-
rilerine göre ciroda Türk Savunma Sanayi de-
ğerinin [₺5.1o1 Milyar ] %45’i [₺2.3oo Milyar],
ihracatın [₺1.65o Milyar] %56’sı [₺928 Milyon],
ArGe harcamalarının [₺1.o75 Milyar] %52’sini
[₺562 Milyon], çalışanların [31.242] %4o’ını
[12.497] temin etmektedir.

Teknolojik Gücü
Geliştirmek Maksadı ile
TSKGV’nin Milli
Kaynakların Kullanımı
Stratejisi

ASKERİ gücü desteklemek maksa-
dıyla, bilimsel ve teknolojik gücü-

müzü daha üst seviyelere çıkarmak için:
l Öncelikle VBO’nın, Savunma Sanayi

alanında; bilimsel bilgiyi ürüne dönüştürme
yeteneği olan ‘Ulusal Tasarım Teknolojisi’, ta-
sarlanan ürünün teminini sağlayan ‘Ulusal
Üretim Teknolojisi’ ve her iki süreç için plan-
lama ve kontrol çalışmalarını kapsayan ‘Ulusal
Yönetim Teknolojisi’ni yaratarak faaliyet gös-
termeleri hedef alınacaktır.

l Bununla birlikte, şirketlerin Savunma
Sanayi alanında, ArGe ve inovasyona daha
fazla odaklanarak teknoloji olgunluk seviye-
lerini yükseltmeleri ve sayıca daha fazla ulusal
özgün ürüne sahip olmaları için gereken ted-
birler alınmaktadır.

l Gittikçe azalan Savunma Sanayine ay-
rılan bütçe gelirleri göz önüne alınarak,
VBO’nın; uluslararası alanda rekabet edebile-
cek teknoloji düzeyine erişmiş, kendi alanla-
rında rekabet gücü ve ürünleri olan, verimli,
en önemli ulusal şirketler haline gelmeleri
amacına kısa zamanda ulaşması hedeflenmek-
tedir.

l Vakıf Şirketleri, ulusal savunma sistem-
lerinin oluşturulmasından [üretim, test ve en-
tegrasyon] ve sistemin idamesinden [bakım,
onarım ve lojistik destek] tedarikçiye karşı so-

rumlu ana yüklenici konumunda bulunmaya
devam etmektedir. TSK’ni desteklemek ama-
cıyla, harekat alanında sistemlerin kullanımına
destek sağlanmasına yönelik kabiliyetlerinin

geliştirilmesine de özel önem verilmektedir.
l Vakıf olarak üzerinde durulan diğer

önemli bir husus da, insan kaynaklarıdır. Şir-
ketlerimizin, en çok tercih edilen şirketler
olma özelliği devam ettirilecektir. Bunun için

personel seçimine ve eğitimine özel önem ve-
rilmeye devam edilecektir.

l Yönetim ve koordinasyon stratejileri
kapsamında, TSKGV tarafından;

u Kuruluş Kanunu ve tabi olduğu mev-
zuat doğrultusunda, Vakıf Mütevelli Heyeti na-
mına ana sermayedarı olunan VBO’lar uzun
vadeli, Vakıf Ana Stratejik Planı esasları ile be-
lirlenmiş hedeflere uygun ve bu hedeflerin
gerçekleşme durumuna göre performansları-
nın değerlendirildiği şirketler grubu anlayışı
ile yönlendirilmekte,

u Ayrıca şirketlerin mali ve finansal du-
rumları, yatırımları, özellikle ArGe projeleri
olmak üzere projeleri ve yönetimi etkin bir şe-
kilde analiz edilerek, esnek ve etkili tedbirler
zamanında alınmaktadır. Savunma Sanayinde
ulaşılması gereken stratejik hedeflerde Müte-
velli Heyeti karar desteği sağlanarak, alınan
kararların etkili bir şekilde ve kısa zamanda
uygulanması takip edilmekte,

u Mütevelli Heyetin direktifleri ile Aziz
Türk Milletinin kıt kaynakları ile kurduğu ve
bağışları ile bu güne getirdiği Vakfın TSK’ni
güçlendirme görevini, günümüzün bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri ışığında, Savunma Sa-
nayi ekonomisi esaslarına uygun, dünya Sa-
vunma Sanayindeki gelişmeler de takip
edilerek yerli ve ulusallık özelliği birlikte yü-
rütülerek yerine getirilmektedir. 

l Bununla birlikte; TSKGV’nın stratejisi
belirlenirken ve planlanırken; Milli Savunma
Sanayinin doğası gereği var olan, bazı kritik

Üstte Havelsan tarafından geliştirilen F-16 Silah ve
Taktik Eğiticisi Simülatörü, yanda ise Roketsan
tarafından geliştirilen Milli Alçak İrtifa Hava
Savunma Füzesi Hisar-A’nın, otopilot kontrolüne
sahip Kontrollü Test Füzesi-1 [KTF-1] ve Türkiye’de
de bir ilk olan çift darbeli motora sahip Balistik Test
Füzesi-2 [BTF-2] ile test atışları KKK, SSM ve Aselsan
yetkililerinin katılımlarıyla Roketsan tarafından 19-24
Haziran 2o15 tarihlerinde, Aksaray’da başarıyla
gerçekleştirilmiştir [Fotoğraflar: B. KUTLUHAN/S&H
ve Roketsan].
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yönetiminin, kurulduğu 1987’den şu ana
kadar toplam 28 yılda Ulusal Savunma Sanayi
için gerçekleştirdikleridir.

Ayrıca TSKGV’nın Aziz Türk Milletinin te-
veccühü ile kuruluşundan bu güne kadar ya-
rattığı değerin ve Ulusal Savunma Sanayine
katkısının daha da artırılması, Kadirşinas Türk
Milletinin bağışladığı tek kuruşun dahi, tarihi-
mizden gelen milli anlayışımız, örf ve adetle-
rimiz de göz önüne alınarak
değerlendirilmesi, en büyük çabamız olmaya
devam edecektir  S&H

temel esaslar daima göz önünde bulundur-
maktadır. Bu bağlamda;

u Hiçbir ülkenin kendisine rekabet üstün-
lüğü, gizlilik, güvenlik, vb. özellikleri sağlayan
bir teknolojiyi başka bir ülkeye vermeyeceği
daima akılda tutulmakta,

u Kritik teknolojilerin bu teknolojileri
üreten devletin kontrolünde olması nedeniyle
‘teknolojinin ulusal olarak üretilmesi gerektiği’
gerçeği daima göz önüne alınmakta,

u Ayrıca, diğer ülkelerin de;
4 Savunma Sanayini milli egemenliğin

bir şartı olarak algıladıkları,
4 Savunma Sanayi Sektörünü

yönlendirdikleri ve destekledikleri,
4 Savunma teknolojilerinin gizliliğini

yasal düzenlemelerle korudukları ve
geliştirilmesini destekledikleri,

4 Savunma sistem tedariklerini serbest
ticaret konusu yapmadıkları, akılcı
tedarik esaslarını [tasarım, üretim ve

teslim sürelerinde ihtiyaç sahibi ile
planlama] kullandıkları,

hususları ayrıca kıymetlendirilmektedir.

Sonuç olarak;
Büyük Türk Milletinin, milli ordusunu

güçlendirmek amacıyla oluşturduğu TSKGV,
Dünya’da eşi olmayan, kendisine özgü yapısı
ve şirketleri ile Türk Savunma Sanayinin bel
kemiğini teşkil etmekte olup;

l Cirosunun %45’ini,
l İhracatının %56’sını,
l ArGe harcamalarının %52’sini,
l Çalışan Personelinin %4o’ını,

sağlayarak ülke ekonomisinde de doğrudan
katkı yapan bir konuma gelmiştir.

Bu gerçekler ışığında TSKGV; büyük bir
şirketler topluluğu olarak gerek teşkilat yapısı

gerekse strateji ve görev kültürünü yenileye-
rek, Dünya’daki gelişmeler paralelinde Türk
Savunma Sanayinin temel taşı olmaya devam
edecektir. TSKGV’nın varlığının, hukuki ya-
pısı, kanunu ve senedinin konsolidasyon gibi
amacı ve sonucu belli olmayan tartışmalara
konu edilmesinin Türkiye’nin milli menfaatle-
rine uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
Bunun gözle görülür ispatı da TSKGV’nın ve

Yanda Aselsan tarafından modernize edilen Leopard
2A4 AMT kulesi Aselsan tesislerindeki Altı Hareket

Serbestli [6DoF] Kule Simülatörü üzerinde test
edilirken, altta İşbir Elektrik Sanayi tesislerinde

üretilen mobil jeneratör setleri bina önünde teslimat
için beklerken, en altta ise Aspilsan tesislerindeki
batarya/pil üretim hattından bir kare görülmekte

[Fotoğraflar: S&H Arşivi].

* TSKGV Genel Müdürü 
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