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1.

GİRİŞ

Küresel ve bölgesel düzeyde Türk ve İslam düşmanlığı dâhil, her türlü risk ve tehdidin arttığı hassas
bir dönemde; yeni yapısıyla Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları;
- Kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirmek,
- Egemenlik ve bağımsızlığımızı korumak,
- Kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın
güvenliğini sağlamak,
- Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun
korumak,
- Aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti göstermektedir.
Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen kaynaklar;
- Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen görevin etkinlikle yerine getirilmesini sağlayacak olan kuvvet
yapısının oluşturulması,
- Şanlı ordumuzun çağın gereklerine göre geliştirilmesinin sağlanması ve
- Harbe hazırlık seviyesi ile muharebe gücünün yükseltilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Bakanlığımızın amaç, hedef,
strateji, varlık ve yükümlülüklerinin yanı sıra yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı 2021 yılı
bilgilendirmesi, kamuoyuna sunulmaktadır.
2.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetleri; bir yandan yurt
içinde ve sınır ötesinde ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korurken aynı zamanda yedi iklim, üç
kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımızdan aldığı ilhamla dünya barışına katkı sağlamaya
devam etmektedir. Bu kapsamda;
a. Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askerî okullardaki (harp okulları ve astsubay
meslek yüksekokulları) eğitim, mali ve bütçe hizmetlerinin,
b. Silahlı Kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde,
Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunan ve Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanan ilke,
öncelik ve ana programlarına göre:
1) Barışta ve savaşta personel temini ile asker alma hizmetlerinin,
2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerinin,
3) Askerî fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerinin,
4) Sağlık ve veteriner hizmetlerinin,
5) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya
patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetlerinin,
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6) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve
Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında faaliyetlerinin,
7) İnşaat, emlak, iskân ve altyapı hizmetlerinin,
c) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin,
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin
Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması hizmetlerinin,
en iyi şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.
3.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ STRATEJİLERİ

Küresel ve bölgesel düzeyde artan istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında, risk ve tehdit odakları
üzerinde caydırıcı etki sağlayarak ülke güvenliğinin tesis edilmesi, aynı zamanda bölgemizdeki
anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, gerginliğin azaltılması, bunların silahlı çatışmaya
dönüşmesinin önlenmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman hazır olması, bu çerçevede bölgemizde
huzur ve istikrarın sağlanması güvenlik stratejimizin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.
Ülkemizin güvenliğine yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı bekamızı ve güvenliğimizi teminat
altına almak için millî savunma imkân ve kabiliyetimiz geliştirilirken yalnızca günümüzdeki savunma
ihtiyaçları karşılanmakla kalınmamakta, aynı zamanda sürekli değişen savunma ve güvenlik anlayışına
göre proaktif tedbirler alınmaktadır.
Bu kapsamda aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar; sadece vatan topraklarımızda değil, mavi
vatanımızda ve semalarımızda da hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azmimizin, kararlılığımızın ve
buna muktedir olduğumuzun en açık göstergesidir.
Her zaman, tüm ilişkilerimizde; barış, dostluk, diyalog, iş birliği ve siyasi çözümlerden yana
olduğumuz muhataplarımıza iletilmektedir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de
hakkımızı çiğnetmeyeceğiz.
Bu çerçevede, tüm denizlerde donanmamız tarafından sancak ve varlık gösterilmekte, uluslararası
faaliyetlere destek sağlanmakta, bölgemizde “Türkiye’ye rağmen” atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye
izin vermeyecek şekilde görevlerin icrasına devam edilmektedir.
Jeostratejik önemi son derece yüksek bu coğrafyada var olabilmek için etkin, caydırıcı ve saygın bir
orduya sahip olmak zorunluluktur. Bu nedenle disiplinli, istekli ve yetenekli personelimizi yerli ve millî
savunma sanayii ürünleriyle teçhiz ederek kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti
içindeyiz. Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde yerlilik ve millilik
oranı %70’ler seviyesine ulaşmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat ve ilgili diğer ihtiyaçlarının azami yerli katkı ile düşük
maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılanmasına yönelik faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda
Ar-Ge çalışmaları ile temel ve ileri teknolojilere sahip, yerlilik ve millilik oranı üst düzeyde olan
projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

2

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI’NIN 2021 YILI KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilke ve öncelikleri çerçevesinde, istenilen niteliklere uygun personel temin
etmek ve eğitmek üzere, askerî okullar için uygun eğitim öğretim programları bilimsel yaklaşımlarla
hazırlanarak geleceğin komutanları yetiştirilmektedir.
Askeralma ve seferberlik hizmetleri etkin, makul ve çağın gereksinimlerine uygun yöntemler ile
gerçekleştirilmektedir.
Lojistik ihtiyaçlarının zamanında ve yerinde karşılanabilmesi için, teknolojik gelişmelerden istifade
edilmekte; tedarik faaliyetleri etkin ve süratli yürütülerek, uygulamalar sürekli geliştirilmektedir.
Yurt dışı faaliyetleri kapsamında, çok uluslu ortak üretim çalışmalarında yer alınmakta, iş birliği
protokolü imzalanan dost ve müttefik ülkelere bilgi ve deneyimler aktarılmaktadır.
4.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ VARLIKLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve yurt dışında, çeşitli kışla ve ordugâhlarda konuşlanmış olup,
kendisine tahsis edilmiş olan her türlü arazi, bina, tesis, silah, araç, gereç ve personel ile verilen görevleri
en iyi yapabilecek şekilde donatılmıştır.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi, ülkemizin maruz bulunduğu risk ve tehditlere karşı hem caydırıcı
hem de etkili silahlı bir güce sahip olma zorunluluğu dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmayı amaçlayan, Program
Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.
2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilmiş olan 61 milyar 484
milyon 939 bin TL’lik bütçe; 3 program, 5 alt program, 17 faaliyet ve 25 alt faaliyetten oluşmaktadır.
2021 Yılı Bütçemizin, ekonomik kod ve program bazında dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

5.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Millî Savunma Bakanlığı görevlerini; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, bağlı, ilgili kurum
ve kuruluşları ile Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtası ile
yerine getirmektedir.
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6.

TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak; Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra en kapsamlı ve en
yoğun mücadeleyi verdiğimiz hassas bir dönemden geçiyoruz.
Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve
güvenliğine yönelen başta FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve
tehlikeye karşı; “Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini
sürdürmektedir.
Terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.
Yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi terör
belasından kurtarmakta kararlıyız.
Bu kapsamda Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya yönelik operasyonlarımız
artan bir şiddet ve tempoda ve taarruz anlayışıyla aralıksız devam etmektedir. Son bir yıl içinde 52’si
büyük, 182’si orta çaplı olmak üzere toplam 234 operasyon icra edilmiştir.
Yine terörle mücadele kapsamında; Suriye’nin kuzeyindeki PKK, YPG ve DEAŞ varlığını
sonlandırmak, böylelikle hudutlarımızın, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı
Harekâtı (2016), Zeytin Dalı Harekâtı (2018), Barış Pınarı Harekâtı (2019) ve Bahar Kalkanı Harekâtı
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(2020) başarıyla icra edilmiş ve terör koridoru parçalanmıştır.
Bu operasyonların sonucunda; yaklaşık 450 bini İdlib’de olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyeli
kardeşimiz evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Mehmetçik
tarafından teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgelerde başta su ve elektrik olmak üzere
temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması ve hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık,
kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan mutabakatlar
doğrultusunda, bölgede kalıcı barışın sağlanması için Rusya Federasyonu ve ABD ile iş birliği ve
koordinasyon faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.
7.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dâhil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve
menfaatlerimiz de azim ve kararlılıkla korunmaktadır.
 Her zaman komşularımızın sınırlarına ve haklarına saygılı olduğumuzu; tüm ilişkilerimizde
barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğinden yana olduğumuzu ifade ediyoruz.
Ancak, Yunanistan, Akdeniz’e 1.870 kilometre kıyısı olan Türkiye’yi kendi kıyılarına
hapsetmeye yönelik girişimlerde bulunmakta ve Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak istemektedir.
 Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde, Türkiye’yi Ege Denizi’nde
karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarını geçersiz kılmaya kararlılıkla
devam edeceğiz.
Bu kapsamda, sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz, kendi deniz yetki alanlarımız ile
KKTC’nin yetki verdiği alanlarda deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakatinde teknik ve bilimsel
araştırma faaliyetlerine devam etmektedir, edecektir.
 Bölgedeki krizin sebeplerinden biri de, 1968 yılından bu yana aralıklarla devam eden
müzakerelerde Kıbrıs meselesine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunamamasıdır.
Kıbrıs meselesinde çözüm ancak, Kıbrıs Türk halkının adanın ortak sahibi olduğu, gerçeğinin
kabul edilmesiyle mümkündür.
Kıbrıs Barış Harekâtı ile adada sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için, Türkiye uluslararası
antlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecektir.
 Libya ile aramızda 500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarına dayalı ilişkilerimiz bulunmaktadır.
Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetinin darbeci Hafter’e bağlı unsurların
yaptığı saldırılar ve katliamlar karşısında yaptığı yardım çağrısına somut cevap veren ve destek sağlayan
tek ülke Türkiye olmuştur.
Amacımız; “Libya Libyalılarındır” anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış;
barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Birçok ülkenin özellikle ateşkesten sonra rol kapmaya çalıştığı Libya’da, birliklerimiz tarafından
Libyalı kardeşlerimize askerî eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği
verilmektedir.
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Ayrıca Libya ile yapılan ikili anlaşmalar ile her iki ülkenin Akdeniz'deki hak, alaka ve
menfaatlerinin korunması yönünde stratejik öneme sahip adımlar atılmış, deniz yetki alanları kayıt altına
alınarak bölgede oldubittilere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konmuştur
 Ermenistan, Kardeş Azerbaycan topraklarının %20’sine tekabül eden Dağlık Karabağ ve 7 rayonu
yaklaşık 30 yıldır haksız ve hukuksuz şekilde işgal etmiştir. İşgalden dolayı 1 milyondan fazla
Azerbaycanlı Türk yerlerinden edilmiş, 20 binden fazla şehit verilmiştir.
Birleşmiş Milletler ve AGİT’in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen Ermenistan bu topraklardan
çekilmemiştir. Minsk Grubu eş başkanları da (ABD-Rusya Federasyonu-Fransa) sorunu çözme
konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermemiştir.
Azerbaycan; Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıları durdurmak ve topraklarını işgalden
kurtarmak için harekete geçmiş, “Tek Vatan” harekâtı ile öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmış
ve 10 Kasım’da ateşkes antlaşması yürürlüğe girmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile ateşkesin şartları ve kalıcı olması konusunda
görüşmeler yaparak ateşkes antlaşmasına gerekli katkıyı sağlamıştır.
Bu çerçevede, 11 Kasım 2020’de, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak
Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır. Böylece Türkiye,
anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer almıştır. Dağlık
Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için kurulan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi 30 Ocak 2021’de
faaliyetlerine başlamıştır.
Ateşkes Anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan’a
iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de Azerbaycanlı
kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz.
8.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Koronavirüs ile mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz ve bu konuda dünyada en başarılı olan
ordulardan biriyiz. Başta operasyon bölgeleri olmak üzere karada, denizde ve havada, tüm birlik ve
kurumlarımızdaki faaliyetler salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı
şekilde başarıyla devam etmektedir.
Aynı zamanda bakanlık bünyesindeki askerî fabrikalar ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile
salgınla mücadeleye çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi yönünde katkı sağlanmaktadır. Yurt dışına,
156 dost ve müttefik ülkeye; maske, teçhizat ve malzeme desteği yapılmıştır. 25 ülkeye yapılan yardımlar
askerî uçaklarla gönderilmiştir.
9.

BARIŞI DESTEKLEME VE KORUMA FAALİYETLERİ

Diğer ülkelerle dostane ilişkiler tesis edilmesi ve devam ettirilmesi, ikili ve çok taraflı yöntemlerle
bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, çatışmaların barışçı yöntemlerle çözülmesi, bölgesel ve
uluslararası barışın sağlanması ile istikrar ve refahın artırılması Türk dış politikasının ana amaçlarını
oluşturmaktadır.
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Bu amaç temelinde ülkemiz, Avrupa-Atlantik bölgesinde yer alan Müttefiklerinin caydırıcılık ve
savunmalarının güçlendirilmesi ile onlarla diyalogun geliştirilmesine yönelik gayretlerini geçmişte olduğu
gibi bugün de sürdürecek, ikili görüş ayrılıklarına rağmen Avrupa-Atlantik güvenliği için yapıcı tutumunu
devam ettirecektir.
Türk Silahlı Kuvvetleri; sadece ülkemizin ve asil milletimizin değil aynı zamanda dost, kardeş,
mazlum ve mağdur ülkelerin de huzuru ve güvenliği için mücadele etmekte, BM, NATO, AGİT ve ikili
antlaşmalar kapsamında Libya’dan, Kosova’ya, Afganistan’dan, Bosna Hersek’e, Katar’dan, Somali’ye
kadar birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağlamak için üstün bir gayretle görev
yapmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde etkin, caydırıcı ve saygın rolünü en üst düzeyde yerine
getirmektedir ve yerine getirmeye devam edecektir. Bu kapsamda; harekât ve misyonlara katkılarda ilk
beş ülke içinde, finansal yönden NATO'ya sağlanan destekte 8’inci, tahsis edilen birlik, imkân ve
kabiliyetler bakımından ise üst sıralardayız.
10. ASKERALMA FAALİYETLERİ
26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile modern, öngörülebilir,
eşit hizmet sürelerine sahip bir askeralma sistemi tesis edilmiş;
- Eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzmanlaşmasına katkı sağlanması,
- Zorunlu askerlik hizmetine tabi yükümlülerden azami derecede istifade edilmesi,
- Gençlerimize bir taraftan ordumuzun ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına
katkı sağlama imkânı sunulurken diğer taraftan da kendi eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerini
sürdürebilmeleri gibi birçok kazanımlar sağlanmıştır. Yapılan değişiklikler başta gençlerimiz olmak üzere
halkımızca da memnuniyetle karşılanmıştır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

7

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI’NIN 2021 YILI KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
Ayrıca Askeralma Kanunu ile dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırılması, bedelli askerlik
hizmeti uygulamasının sürekli hale getirilmesi ve yedek astsubaylık statüsünün ihdas edilmesi gibi
kazanımlar sağlanmıştır.
2020 yılında, bedelli askerlik yapmak isteyen 71.633 yükümlü parasını yatırmış ve 2021 yılında
silahaltına alınmak üzere sınıflandırılmıştır. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 2.894 yükümlü ödeme
işlemini tamamlamıştır. Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen yedek astsubaylık statüsünde bugüne
kadar 29.537 vatandaşımız silahaltına alınmıştır.
11. MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ FAALİYETLERİ
Her konuda olduğu gibi savunmada da insan olmadan tek başına teknoloji yeterli ve anlamlı değildir.
Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar üstün niteliklerle yetiştirip, donanımlı hale getirirsek, Türk
Silahlı Kuvvetleri o denli etkin olacaktır. Atatürk’ün de dediği gibi “Bir ordunun kudreti zabitan ve
kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür.”
Millî Savunma Üniversitesi, teşkilatında yer alan birimler aracılığıyla, millî savunma ve millî
güvenlik alanlarında eğitim öğretim süreçleri ile araştırma-geliştirme ve yayım faaliyetlerini, planlama,
tasarlama, yürütme ve geliştirme görevlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan personeli yetiştirme gayreti içinde olan Millî Savunma
Üniversitesinde halen 24 ülkeden 1.007 misafir askerî öğrenci dâhil toplam 15.925 öğrenci öğrenim
görmektedir.
12. TEDARİK, ÜRETİM VE MODERNİZASYONA YÖNELİK FAALİYETLER
Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın yapısının artırılarak devam ettirilmesi ve harbe
yönelik her türlü ihtiyacının zamanında karşılanması maksadıyla, sahip olduğumuz teknolojiyi
geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız.
Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı; Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliği, teşviki ve desteğiyle %70’ler seviyesine ulaşmıştır. Türkiye savunma sanayiindeki kendi
ihtiyaçlarını karşılamasının ötesinde her yıl artan sayılarda savunma sanayii ürünü ihracatını da
gerçekleştirmektedir.
Tedarik edilmiş olan sistemlerin bakım, onarım ve idamesi; güvenilir, sürekli ve maliyet etkin olarak
askerî fabrikalarımızda gerçekleştirilerek lojistik sistem dışa bağımlı olmadan sürdürülmektedir.
MİLGEM ve Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projeleri askerî tersanelerimizce başarıyla
yürütülmektedir.
Ordumuzun modernizasyonunun sağlanmasında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin; kaliteli, güvenli
ve maliyet etkin şekilde zamanında tedarik edilmesine yönelik her türlü koşul sağlanmaktadır.
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; gıda ihtiyacının hızlı, kaliteli, güvenli ve maliyet etkin
bir sistemle karşılanabilmesi için;
- Millî Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü
kapsamında, 2020 yılı gıda maddeleri ihtiyaçlarına yönelik; Kamu kurum kuruluşları ve kooperatifler ile
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56 kalem gıda maddesi için 951.775.000 TL tutarında sözleşmeler imzalanmış olup; alımlar devam
etmektedir.
- Ayrıca, bu gıda maddeleri dışında kalan 14 kalem gıda maddesi ile 67 kalem kumanyalık gıda
maddesinin alımı ise tüketiciler tarafından en çok tercih edilen marka ve firmalardan yapılmıştır.
13. LOJİSTİK VE DIŞ ASKERİ YARDIM FAALİYETLERİ
Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin planlanması, yapım, bakım ve onarımı
gerçekleştirilmekte, kamulaştırma ve imar işlemleri ile NATO Güvenlik Yatırım Programında yer alan
faaliyetler yürütülmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev yapacağı harekât bölgelerinde konuşlanma ihtiyaçlarına yönelik
yurt içi ve sınır ötesinde üs bölgeleri kurulması çalışmalarına devam edilmektedir.
Dış Askerî Yardım faaliyetleri kapsamında; 2020 yılı ve müteakip yıllar için 13 ülke ile Askerî Mali
İş Birliği Antlaşması ve 21 ülke ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır. İlave olarak 8 ülke
ile Askerî Mali İş Birliği Antlaşması ve 18 ülke ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmasına
yönelik müzakere süreci devam etmektedir.
14. MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU FAALİYETLERİ
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, köklü geçmişi ile çok uzun yıllardır ülkemiz savunma
sanayiine hizmet etmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
tarafından yürütülen projelerle dışa bağımlılık azaltılarak envanterdeki ürünlerin yerlileştirilmesi ile
tamamen özgün ve millî ürünlerin envantere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu dönemde, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz; yeni bir anlayış, vizyon ve çalışma prensibi
ortaya koymuş, kritik teknolojileri elinde tutarak, özel sektörle iş birliği içerisinde, yurt dışından tedarik
ihtiyacını ortadan kaldıracak yerli ve millî proje ve yatırımlara öncelik vermiştir.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ait hâlihazırda devam eden 88 adet Ar-Ge projesi
bulunmaktadır.
15. HARİTACILIK FAALİYETLERİ
Türk Silahlı Kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün planlama ve analiz
çalışmalarında ihtiyaç duyduğu; enerji, ulaşım, altyapı, bayındırlık hizmetlerinden afet ve kriz yönetimine
kadar her alanda kullanımı olan, sayısal coğrafi ürünlerin, her türlü akıllı sistemi destekleyecek şekilde
Türkiye boyutunda üretimlerini sürdürmekte ve bu alanda ülkemize kaynak ve zaman tasarrufu sağlayan
projeleri hayata geçirmektedir.
Üretilen coğrafi ürünler, web tabanlı uygulamalar ile ağ ve çeşitli platformlar üzerinden sunularak,
kullanıcıların her an güncel ve doğru coğrafi altlığa ulaşması sağlanmaktadır.
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16. SONUÇ
Savunma ve güvenlik alanındaki hususlar devletimiz ve milletimizin bekası açısından vazgeçilmez
olup, bu coğrafyada var olabilmek, barış ve huzur içinde yaşayabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin
üstün niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi bir mecburiyettir.
Bu anlayışla, Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.
“Peygamber Ocağı” olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden
süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle;
- Aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde,
- Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,
- Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,
- Milletinin emrinde görevinin başındadır. Kahraman ordumuz asil milletimizin sevgisi, güveni ve
duasından aldığı güçle;
- Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde,
- Ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(İmzalı)
(İMZALI)

Hulusi AKAR
Bakan
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