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MSB’nın teşvik ve destekleri ile 1990 yılında savunma sektöründe faaliyet
gösteren 12 büyük firma tarafından Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD ) ANKARA’da kurulmuştur. 2012 yılında yapılan tüzük değişikliği ile
sivil havacılık ve uzayı da temsil ettiği sektörler arasına alarak SASAD Savunma,
Havacılık ve Uzay sanayii imalatçılar Derneği ismini almıştır.
SASAD, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını
yerli ve milli ürünlerle
karşılamak, Sektör Oyuncularının; savunma havacılık ve uzay alanında gelişim
sağlanmasına ve dünya pazarlarında rekabet gücüne katkıda bulunmak misyonu
ile faaliyet göstermektedir.
Nisan 2019 tarihi itibarıyla üye sayısı 197 ye ulaşan SASAD, teknolojik alt yapının
temel taşları olan küçük ve orta ölçekli firmaları bölgesel ve yeteneklerine göre bir
araya getirerek küme ve küme derneklerinin oluşturulmasına destek sağlamış ve
bu kümeleri çatısı altına almıştır.
SASAD üretici firmalar, kullanıcılar ve tedarik makamları arasında ara yüz görevi
yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında sektörü temsil eden sivil toplum
kuruluşudur.
Uluslararası savunma sanayii fuarı IDEF ülkemizin prestijli bir savunma ve
havacılık sanayiinin ürünlerini sergilediği bir pazardır. 1995 yılından itibaren iki
yılda bir Ankara’da düzenlenen fuar, uygun bir fuar tesisinin bulunmaması, deniz
platformlarının sergilenmesi için uygun olmaması ve cazibesi nedeni ile 2009
yılından itibaren İstanbul’da organize edilmektedir.
Şüphesiz İstanbul’un IDEF için seçilmesi özellikle yabancı firmaların ve İstanbul
ve civarındaki bölgelerdeki firmalar için katılımlarını cezbetmiştir. Ancak diğer
bölgelerdeki özellikle finansal yapısı yeterli olmayan küçük ve orta ölçekli
firmalarımız için sorun olmaktadır. Bu nedenle içte IDEF ve benzeri fuarlar ile
benzer dış fuarlara sağlanan teşvik ve desteklerin artırılması, en azından stant ve
nakliye ücretlerine destek verilmesi katılımları artıracaktır.
Fuar organizasyonu planlamasında sanayicilerin yer almamasını büyük bir
eksiklik olarak görüyoruz. Her fuar sonunda hazırladığımız fuar sonuç raporunun
planlayıcılar tarafından dikkate alınması ve gereken düzenlemelerin yapılması
katılımları artıracaktır.

2018 yılı Türk savunma havacılık ve uzay sanayiinin verileri SASAD tarafından
derlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonunda üye firma kurum
ve kuruluşların konsolide edilmiş olan verileri sektörün 2018 yılı performansı
raporlanarak ilgili resmi ve özel makamlara yayınlanmıştır.
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Toplanan veriler ciro ihracat, ithalat, alınan siparişler ÜG-TG ve istihdam
alanlarını kapsamaktadır. Toplam veriler kategorilerine göre artışlar yüzdelerle
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
•

2018 Yılı Toplam Cirosu
o

2017 Yılı Cirosu
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Yurt Dışı Satış Gelirleri (YDSG)
o

2017 Yılı Yurt Dışı Satış Gelirleri (YDSG)
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam İstihdam
o

2017 Yılı İstihdam
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Kişi Başı Ciro
o

2017 Yılı Kişi Başı Ciro
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam İthalat
o

2017 Yılı Toplam İthalat
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Yeni Sipariş Tutarı
o

2017 Yılı Alınan Siparişler
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Ürün ve Teknoloji Geliştirme
o

2017 Yılı Toplam Ürün ve Teknoloji Geliştirme
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Ürün Geliştirme Harcaması (Ü&G)

8.761.477.287 $
6.693.282.813 $
% 30,90 Artış
2.188.550.843 $
1.823.547.734 $
%20,02 Artış
67.239 Kişi
44.740 Kişi
%50,29 Artış
130.304 $
149.604 $
%12.90 Azalma
2.448.951.989 $
1.544.470.115 $
%58,56 Artış
12.204.189.920 $
8.054.847.300 $
%51,51 Artış
1.448.439.213 $
1.236.599.649 $
%17,13 Artış
1.299.345.168 $
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o

2017 Yılı Toplam Ürün Geliştirme Harcaması
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Teknoloji Geliştirme Harcaması (T&G)
o

2017 Yılı Toplam Teknoloji Geliştirme Harcaması
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Öz Kaynak Harcaması
o

2017 Yılı Toplam Öz Kaynak Harcaması
DEĞİŞİM

•

2018 Yılı Toplam Proje-Teşvik Harcaması
o

2017 Yılı Toplam Proje-Teşvik Harcaması
DEĞİŞİM

995.286.620 $
%30,55 Artış
149.094.046 $
241.313.029 $
%38,21 Azalma
288.860.860 $
295.077.114 $
%2,11 Azalma
1.159.578.354 $
941.522.535 $
%23,16 Artış

Türk Savunma Havacılık ve Uzay sanayii sektörü 2018 yılı 8,7 milyar dolar cirosu,
2,188 milyar dolar ihracatı 12 milyar dolar aldığı siparişler ve ARGE ve teknolojiye
öz kaynaklarından yaptığı harcamalarla her geçen yıl rekabet gücünün arttığı ve
gelişmeye devam edeceği izlenimini vermektedir.
Verileri toplanarak değerlendirilen firma kurum ve kuruluşların bireysel
performansları dikkate alınarak Büyük firmalar ve küçük ve orta ölçekli firmalar
arasında Savunma, Havacılık ve uzay sanayii 2018 ödülleri 19 Nisan 2019
tarihinde yapılan Genel Kurul’da sahiplerini bulmuştur.

Hüseyin BAYSAK
SaSaD Genel Sekreteri
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