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1.

GİRİŞ

Küresel düzlemde dinamik gelişmelerin meydana geldiği ve dünyanın içinden geçmekte
olduğu olağanüstü çalkantılı dönemde pek çok değişik sınamayla aynı anda karşılaştığımız zor bir
coğrafyada yaşıyoruz.
Bu koşullarda Türkiye; sınırlarının ötesinden ve mümkün olduğunca uzaktan başlayarak
güvenliğini sağlamak, bekasını ve küresel ölçekte ulusal menfaatlerini korumak için, etkin güvenlik
politikaları üretmek, kararlı ve duyarlı davranmak, muhtemel riskleri ve tehditleri zamanında ve
doğru algılayarak gerekli önlemleri almak, maruz bulunduğu riskler ve tehditler ile orantılı bir
şekilde hem caydırıcı hem de etkili bir silahlı güce sahip olmak zorundadır.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin; muharebe gücü ve beka kabiliyeti yüksek, azami
ölçüde millî sanayiye dayanan, ileri teknoloji yerli ve millî silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, bilgi ve
eğitim üstünlüğüne sahip, modüler, esnek ve her türlü coğrafi ortamda gece ve gündüz kesintisiz
görev yapabilecek bir kuvvet yapısına sahip olması gerekmektedir.
Ayrıca, dünyada barışın tesisi ve idamesine yönelik ulusal ve uluslararası harekâtlarda Türk
Silahlı Kuvvetlerinin kendisine verilecek görevleri etkin ve sonuç odaklı bir anlayış ile yerine
getirmesini sağlayacak imkân ve kabiliyetlerin idamesi ve geliştirilmesi de önem arz etmektedir.
2.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ AMAÇ VE HEDEFLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, Millî Savunma Stratejisi
doğrultusunda; millî savunmanın siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe süreçlerini, askerî okullardaki
eğitim hizmetini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta ve savaşta personel temini ile askeralma
faaliyetlerini, silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarikini, Türk Silahlı
Kuvvetleri modernizasyon projelerini, askerî fabrikalar ve tersaneler dâhil harp sanayii, sağlık ve
veteriner hizmetlerini, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın
ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetleri, inşaat, emlak, iskân ve altyapı
hizmetleri ile teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini yürütmektir.
3.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ STRATEJİLERİ

Küresel ve bölgesel istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında, risk ve tehdit odakları üzerinde
caydırıcı etki sağlayarak, ülke güvenliğinin tesis edilmesi, aynı zamanda bölgemizdeki
anlaşmazlıkların barışçı 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 en önemli unsurlarından birini
oluşturmaktadır.
Konjonktürel gelişmeler, değişen güvenlik algılamaları ve jeopolitik konumu dikkate alındığında
Türkiye tarafından; bekasının, ulusal hak ve menfaatlerinin gereği için, caydırıcı, kararlı, risk ve
tehditleri yok edici güvenlik politikalarını üretmek, etkili bir silahlı güce sahip olmak maksadıyla her
türlü çaba sarf edilmektedir.
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Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya ile son zamanlarda yaşanan gelişmeleri bir arada
düşündüğümüzde yerli ve millî savunma sanayiinin geliştirilmesi her zamankinden daha önemli
hale gelmiştir. Ülke güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı bekamızı ve güvenliğimizi teminat
altına almak için millî savunma imkân ve kabiliyetimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu
yaparken de yalnızca günümüzdeki savunma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz, geleceği inşa
ediyoruz.
Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla, tüm denizlerde sancak ve
varlık gösterilmekte, uluslararası faaliyetlere destek sağlanmakta, bölgemizde “Türkiye’ye rağmen”
atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye izin vermeyecek şekilde görevlerin icrasına devam edilmektedir.
Modernizasyon projelerinin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli kaynaklar bulunarak
tahsis edilmekte ve kaynakların etkin kullanımı/yönetimi sağlanmakta, harekât ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikteki projelerin gerçekleştirilebilmesi için kamu ve özel sektör arasında etkin
koordinasyon çalışmaları millî imkânlar önceliklendirilerek yürütülmekte ve uluslararası işbirliği
fırsatları oluşturulmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilke ve öncelikleri çerçevesindeki niteliklere göre personel temin
etmek ve eğitmek üzere, askerî okullar için uygun eğitim öğretim programları bilimsel yaklaşımla
hazırlanarak geleceğin komutanları yetiştirilmektedir.
Askeralma ve seferberlik hizmetleri daha etkin ve çağa uygun yöntemler ve sistemler ile
gerçekleştirilmektedir.
Lojistik gereksinimlerin zamanında ve yerinde karşılanması için, teknolojik gelişmelerden
istifade edilmekte, tedarik faaliyetleri etkin ve süratli yürütülerek, uygulamalar sürekli yenilenerek
geliştirilmektedir.
ARGE çalışmaları ile özgün ve yeni teknolojiler geliştirmek kapsamında, öncelikle ülke
ihtiyaçlarını karşılamada temel ve ileri teknolojilere sahip, millîlik ve yerlilik oranı üst düzeyde olan
projeler hedeflenmektedir.
Millî Savunma Bakanlığı ilgi alanına giren faaliyetlerin uluslararası platformda desteklenmesi
için etkin Savunma Diplomasisinin yürütülmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile
sıkı koordinasyon sürdürülmekte, bu kapsamda dış temaslara devam edilmektedir.
Ülkemizin savunma, kalkınma, güvenlik, istihbarat, bilimsel ve eğitim amaçlı harita ve coğrafi
veri ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası alanda etkinliğimizi artırmak üzere çalışmalar büyük bir
gayretle devam etmektedir.
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 donatılmış ve bu husus teşkilat ve malzeme kadrolarında
belirtilmiştir.
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Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Bütçesi; ülkemizin bekasını ve ulusal menfaatini korumak
için, etkin güvenlik politikaları üretme, muhtemel risklere ve tehditlere karşı gerekli önlemleri alma,
maruz bulunduğu riskler ve tehditler ile orantılı bir şekilde hem caydırıcı hem de etkili silahlı bir
güce sahip olma zorunluluğu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ülkemizin bekasının, güvenliğinin ve
savunmasının her koşulda temin edilmesi, ordumuzun çağın gereklerine göre teçhiz edilmesi ve
harbe hazırlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
31 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan ve 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7156
sayılı 2019 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile Millî Savunma Bakanlığına 46 Milyar 462 Milyon
303 Bin TL ödenek kullanım yetkisi verilmiştir. Bütçenin ekonomik kod bazında dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2019 YILI BÜTÇESİ
(1.000 TL)

MSB Bütçesi
01 Personel Giderleri

23.395.395

50,4

4.039.157

8,7

18.289.780

39,4

05 Cari Transferler

562.496

1,2

06 Sermaye Giderleri

175.475

0,4

46.462.303

100,0

02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam

5.

Bütçe İçindeki
Payı (%)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Silahlı Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletimizin egemenlik
ve bağımsızlığı için, başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere her
türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini
sürdürmektedir.
Bu mücadelemiz, yurt içinde ve sınır ötesinde, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar
devam edecektir.
Suriye ve Irak’ta yuvalanan terör örgütleri ve uzantılarının ülkemizde alçakça düzenledikleri
terör eylemleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren
yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar başlatılmıştır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

3

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI’NIN 2019 YILI KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonları başarıyla sürdürürken PKK terör örgütü, eylemlerini
kalleşçe şehir merkezlerine taşımış, Güneydoğudaki bazı il ve ilçelerimizde Çukur Eylemlerini
başlatmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri; jandarma, polis, güvenlik korucusu, mülki amir ve yargı mensuplarıyla
omuz omuza, dünyada az sayıda ordunun gösterebileceği bir başarıyla masum insanlara zarar
vermeden teröristleri kazdıkları çukurlara gömerek bu tehdidi bertaraf etmiştir.
Bu mücadele sürdürülürken ülkemiz, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimine
maruz kalmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına
kasteden bu ihanet karşısında asil milletimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde
birlik, beraberlik ve demokrasi idealleri uğruna yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş;
Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte omuz
omuza mücadele ederek bu hain darbe girişimini akamete uğratmıştır.
Ülkemizde bunlar olurken sınırlarımızın ötesinde de güvenliğimizi doğrudan etkileyen önemli
gelişmeler yaşanmıştır, yaşanmaktadır.
Suriye ve Irak’ta yuvalanan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri, milyonlarca
insanı yerinden, yurdundan etmek suretiyle, bölge insanına eza ve cefa çektirmiş, insanlık dışı
muamelelerde bulunmuştur.
Bundan dolayı yıllardır düzensiz göç akınlarına maruz kalan Türkiye, halen 3,6 milyon
civarında Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yapmaktadır.
Bu kapsamda, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda bölgede
güvenlik ve istikrarı tesis etmek maksadıyla sınır ötesi harekât dâhil, her türlü destek verilmekte,
gayret gösterilmektedir.
Suriye ve İran sınırlarımızdan, terör örgütlerinin geçişini engellemek ve düzensiz göçleri
kontrol altına almak için başta Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi olmak üzere gerekli tüm tedbirler
teknolojik imkânlardan azami derecede istifade edilerek alınmaktadır.
780.000 kilometrekarelik vatan topraklarında, 462.000 kilometrekarelik mavi vatanda ve sınır
ötesinde, yürütülen operasyon ve faaliyetler ışığında açıkça görülmektedir ki: “Coğrafya Ne Kadar
Kaderse, Türkiye de Bu Coğrafyanın Kaderidir.”

7.

BARIŞI DESTEKLEME FAALİYETLERİ

Yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla yürüttüğümüz terörle mücadele harekâtlarının yanı sıra
NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında tarihimize,
kültürümüze ve yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adalet götüren atalarımıza yaraşır şekilde
dünyanın çeşitli coğrafyalarında görev ve sorumluluk üstlenmiş bulunmaktayız.
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Akdeniz’deki Deniz Muhafızı Harekâtı ve Irak görevi başta olmak üzere, Afganistan’dan
Kosova’ya, Bosna Hersek’ten Katar’a, Lübnan’dan, Sudan’a ve Somali’den Aden Körfezi’ne
uzanan geniş bir coğrafyada birçok misyon ve operasyonu fiilen desteklemek suretiyle bölge ve
dünya barışına katkı sağlamaktayız.
8.

ASKERALMA FAALİYETLERİ

Bedelli askerlik kapsamında; 635.631 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış,
bunlardan 98.728’inin temel eğitimleri sona ermiştir. Kalan yükümlülerin eğitim süreci devam
etmektedir.
Diğer taraftan “Dövizle Askerlik Hizmeti”nde yaş sınırı kaldırılmış, uzaktan eğitimle
gençlerimizin, vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden askerlik hizmetini yerine getirmelerine
imkân sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızın eğitim durumları ile mesleki meşguliyetlerini dikkate alarak, herkesin en
uygun zamanda askerlik görevini yapmasını sağlayacak şekilde, askerlik sürelerinin kısaltılması
dâhil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar da ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli bir
şekilde devam etmektedir.
9.

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin nitelikli ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak
teşkilatlanan Millî Savunma Üniversitesinde halen misafir askerî öğrenciler dâhil toplam 11.050
personel eğitim ve öğrenim görmektedir.
Uygulanan bilimsel ve modern eğitim sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan
personeli yetiştirme gayreti içinde olan Millî Savunma Üniversitesi, yoğun bir şekilde askerî ve
akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
10. TEDARİK, MODERNİZASYON VE ÜRETİM HİZMETLERİ
Azami yerlilik ve millilik kriterleri esas alınarak ordumuzun modernizasyonun sağlanmasına,
ihtiyaç duyduğu diğer mal ve hizmetlerin daha süratli, kaliteli, güvenli ve maliyet etkin şekilde
tedarik edilmesine yönelik her türlü çalışma yapılmakta, her türlü tedbir alınmaktadır.
Özellikle Mehmetçiğin sağlıklı beslenmesini esas alan, markalı ve kaliteli ürünlerden
müteşekkil bir tedarik modeli uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, savunma sanayii atılımları çerçevesinde, %68 olan yerlilik ve millîlik oranı her
geçen gün artmaktadır.
- Yeni Tip Fırtına Obüsü, ATAK Taarruz Helikopteri, ANKA ve BAYRAKTAR gibi Silahlı ve
Silahsız İnsansız Hava Araçları;
- HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı ve Millî Muharip Uçağı;
- MAM-L, MAM-C, SOM, CİRİT, HİSAR, BORA, KASIRGA, ATMACA, SAPAN, GEZGİN gibi
füze sistemleri;
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
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- KİRPİ, KOBRA, EJDER-YALÇIN gibi zırhlı araçlar;
- Karıştırıcı ve önleyici sistemler, muhtelif motor geliştirme sistemleri;
- MİLGEM korvet ve firkateynleri ve millî denizaltı MİLDEN gibi tamamlanmış ve Çok Maksatlı
Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ile hava vasıtaları, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı,
platformlarımızı millileştiren ve gücüne güç katan fırkateyn ve denizaltı Yarı Ömür
Modernizasyonları gibi devam eden projeler, gurur kaynağımız olmaktadır.
Marka, tasarım ve tüm fikrî mülkiyet hakları Bakanlığımıza ait bulunan MİLGEM’lerimizin,
ASFAT A.Ş. aracılığıyla Pakistan’a ihraç anlaşması, savunma sektöründe geldiğimiz noktayı
göstermesi bakımından önemlidir.
Askerî tersane ve fabrikalarımızda kendi birliklerimiz ve müttefiklerimiz için üretim, bakım ve
onarım faaliyetleri de etkinlikle sürdürülmektedir.

11. LOJİSTİK HİZMETLERİ
Dış Askerî Yardım Faaliyetleri kapsamında Bakanlığımızca; 2018 yılında 20 dost ve müttefik
ülkeye 129 milyon TL tutarında savunma sanayii ürünlerine yönelik hibe, satış, mübadele, tahsis ve
kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yurt içi kamu kurum ve kuruluşlarına ise; Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanıtımına katkı sağlamak,
eğitim-öğretim faaliyetini geliştirmek, yerlileştirme kabiliyeti kazandırmak/modernizasyon faaliyeti,
Zeytin Dalı Harekâtı (SGG Eğit Donat Faaliyeti) gibi çeşitli faaliyetlere katkı sağlamak maksadıyla,
yaklaşık 184 milyon TL tutarında hibe, satış, mübadele, tahsis ve kiralama işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde ise 19 ülke ile Askerî Mali İşbirliği Anlaşması, 36 ülke ile de Nakdi
Yardım Protokolü imzalanarak, ülkemizin görünürlüğünü artırılmasına, yerli savunma sanayiimizin
gelişmesine ve savunma sanayii ihracatının artırılmasına katkı sağlamaya yönelik askerî yardım ve
güvenlik işbirliği faaliyetlerinin devam etmesi planlanmaktadır.
Sağlık Hizmetleri kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, barışta, gerginlik ve buhran
dönemlerinde ihtiyaç duyduğu özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri, Sağlık
Bakanlığı ile 07 Şubat 2018 tarihinde yapılan protokol kapsamında karşılanmaktadır.

12. MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU FAALİYETLERİ
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından araştırma ve geliştirmesi yapılan savunma
sanayii ürünlerinde dışa bağımlılığımız bulunmamaktadır.
BORAN, PANTER ve YAVUZ Obüsleri; ALTAY VE FIRTINA’ların namluları; KORKUT Alçak
Hava Savunma Silah Sistemi ile çeşitli çapta mühimmat ve Millî Piyade Tüfeği, Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu tarafından üretilmektedir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

6

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI’NIN 2019 YILI KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

13. HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
Harita Genel Müdürlüğü, modernizasyonu tamamlanan mevcut 2 uçağı ve Mart 2019 ayında
gelecek 3’üncü uçağı ile birlikte, ülkemizin hava fotoğrafı çekimini iki yılda bir yenileme imkân ve
kabiliyetine sahip olmuştur. Buna ilave olarak, hava fotoğrafı çekim yeteneğinin artırılması
maksadıyla, sayısal hava kamerası ile donatılmış Taktik İHA tedarik faaliyeti ise devam etmektedir.
Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planında yer alan ve Harita Genel
Müdürlüğü tarafından tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen HGM ATLAS ve HGM KÜRE
uygulamaları vatandaşın kullanımına sunulmuştur.
Bununla birlikte, Harita Genel Müdürlüğü, ülkemizin tarihi gelişimine ışık tutacak 1936 yılından
günümüze tarihi hava fotoğraflarını ve hava araçlarının emniyetli uçuşu için hayati önemi haiz
Düşey Engel Verilerini ülkemizin hizmetine sunmaya başlamıştır.

14. SONUÇ
Millî Savunma Bakanlığı faaliyetlerini; Bakanlığa tahsis edilmiş kaynakların; etkili, ekonomik,
verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması bilinciyle gerçekleştirmektedir.
Çünkü, ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması, daha önce de belirttiğim gibi, her an
harbe hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür.
Bu bağlamda;
Türk Silahlı Kuvvetleri; muharebe gücü, hareket ve caydırıcılığı ile beka kabiliyeti yüksek, ileri
teknoloji silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, bilgi ve eğitim üstünlüğüne sahip, modüler, esnek, kara,
deniz, hava, uzay ve siber dâhil olmak üzere her türlü ortamda kesintisiz görev yapabilecek bir
kuvvet ve komuta yapısına sahip olarak bölgesinde ve dünyada barışın tesisi ve idamesine yönelik
ulusal ve uluslararası harekâtlarda kendisine verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmektedir.
Türk Milletinin desteğiyle terörle mücadelede ve yurt dışı harekâtlarda görevlerine devam eden
Mehmetçiğimizin şerefli ve zorlu vatan görevlerini başarıyla tamamlayacaklarına yürekten
inanıyoruz. Bizim vazifemiz ise, onları en gelişmiş silah ve teçhizat ile donatmak, her türlü
ihtiyaçlarını en yüksek standartlarda karşılamaktır.
Güçlü Türkiye, daha güçlü demokrasisi, daha güçlü ekonomisi ve daha güçlü ordusu ile
varlığını ilelebet sürdürecektir.

(İMZALI)
Hulusi AKAR
Millî Savunma Bakanı
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