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NATO ile NASIL İŞ YAPILIR SEMİNERİ SONUÇ RAPORU 
 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, Türk savunma sanayiinin NATO’daki iş fırsatları konusunda 

farkındalığını artırmak ve şirketlerimizi NATO’nun tedarik faaliyetleri yürüten Ajansları, ihale süreçleri, 

güncel iş fırsatlarının yer aldığı alanlara yönelik bilgilendirmek amacıyla, NATO Destek ve Tedarik Ajansı 

(NSPA) ve NATO Haberleşme ve Bilgi Ajansı (NCIA)'ndan yetkililerin de katılımı ile 28 Mart 2017 

tarihinde, SSM Nuri DEMİRAĞ Toplantı Salonu’nda "NATO ile Nasıl İş Yapılır Semineri" düzenlenmiştir. 

SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Sn. Müjdat Uludağ ve Amerika ve Avrupa Şube Müdürü Ersoy 

Aksoy’un açılış ve gündem konuşmaları ile başlayan seminere çok sayıda firmadan 150’den fazla 

temsilci katılım sağlamıştır. Öğleden önce, Türk Savunma Sanayii Brüksel İşbirliği Ofisi Temsilcisi Berrak 

Alkan Yılmaz NATO’nun finansman mekanizmaları, tedarik faaliyetleri ve Brüksel ofis destekleri 

hakkında bir sunum yapmıştır. NATO’nun en önemli Tedarik Ajansları NCIA ve NSPA yetkilileri Alain 

Courtois, Eleanor Summers ajans ihalelerine katılım süreçleri, iş fırsatları ve göz önünde 

bulundurulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır.  

Seminerin ikinci oturumunda ise NSPA’da görev yapan Türk yetkili Gökhan TOKUŞ tarafından NSPA 

kapsamında iş fırsatlarını yakalayabilmek için göz önünde bulundurulması gereken hususlara ilişkin 

bilgilendirmede bulunulmuştur. Ayrıca, MSB’nin ilgili birimleri tarafından Kodlandırma faaliyetleri, 

Tesis Güvenlik Belgesi Faaliyetleri ve NATO ihalelerine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında brifingler 

sunulmuştur.  

Söz konusu sunumların ardından ise NATO ile iş yapma deneyimleri olan firmalar tarafından, bu alanda 

çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınan derslere ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştur. 

Seminer Sonucunda Öne Çıkan Hususlar Aşağıda Sunulmuştur; 

NSPA Faaliyetleri: 

NSPA Kaynak Arşivi (NSPA Source File), NSPA’ya mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçi firmaların yer 

aldığı sürekli güncellenen veri tabanıdır. NSPA ihalelerine sadece arşivdeki firmalar teklif 

verebildiğinden NSPA ile iş yapmak isteyen firmalar arşive kayıt olmak zorundadır.  

Firmaların belirli aralıklarla Kaynak Arşivi bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Ayrıca, firma 

kabiliyetlerinin ve iletişim bilgilerinin arşivde tam ve güncel şekilde yer alması ihale duyurularının 

ulaştırılması açısından önem arz etmektedir.  

Türk firmalarının ajans tarafından yapılan hizmet alımlarından da pay alabileceği değerlendirilmektedir. 

Firmalarımızın herhangi bir soruları olduğunda NSPA’nın ilgili personeli ile iletişime geçmeleri faydalı 

olacaktır. 

Firmaların, kendilerine ajans tarafından iletilen ihale duyurularına olumlu ya da olumsuz mutlaka yanıt 

vermeleri NSPA nezdinde olumlu bir izlenim yaratma açısından önem taşımaktadır.  

Firmaların NSPA sayfasında yer alan ve gelecek dönem iş fırsatları hakkında önceden fikir edinmelerini 

sağlayacak olan “Future Business Opportunities” bölümünün düzenli takibi faydalıdır. 

NCIA Faaliyetleri: 

NCIA’in hızlı ve maliyet etkin bir tedarik yöntemi olarak kullandığı, Temel Sipariş Anlaşması (BOA) 

yönteminin Türk firmalarca (özellikle IT firmaları tarafından) kullanılmasının ajans ile olan iş 

potansiyelini artıracağı değerlendirilmektedir. 
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Bu kapsamda, NCIA ile BOA imzalayan firma sayısının artırılması hedeflerimiz arasındadır. 

Ajans tarafından düzenlenen Endüstri Günleri ve NITEC, NIAS Konferansları gibi faaliyetlere katılım 

sağlanması ve konuşmacı olarak yer alınmasının, tanıtım açısından faydalı olacağı; ayrıca firmaların bu 

faaliyetler aracılığıyla partner bulma, diğer firma yeteneklerini tanıma ve bir network oluşturma 

imkânına sahip olacağı değerlendirilmektedir. 

Özellikle NITEC Konferanslarında ileriki 2-3 yıllık dönem için iş fırsatları duyurulmaktadır. Bu faaliyete 

katılım sağlanması ihalelere hazırlıklı olmak açısından önemlidir.  

NCIA yetkilileri ile iyi ilişkiler ve diyalog geliştirilmesinin bazı konularda ilk elden bilgi alınabilmesi 

açısından yararlı olacaktır. 

MSB tarafından görevlendirilecek olan NCIA Millî Uzmanı (NATEX) ile iş fırsatları konusunda 

koordinasyon halinde olunması önem arz etmektedir.  

MSB Tarafından NATO İhalelerine Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyetler; 

MSB NATO Güvenlik Yatırımları Dairesinde firmalar tarafından hazırlanan tanıtım dosyalarının 

bulundurulması ihale duyurularının ulaşması açısından önem taşımaktadır. 

Kodlandırma ve Tesis/Kişi Güvenlik Belgesi faaliyetleri; 

Yerli ana yüklenicilerin alt yüklenicisi olan firmaların NCAGE kodu alması konusunda sıkıntılar 

yaşanabildiği bu konunun MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı 

kıymetlendirilmektedir.  

Firmaların tesis güvenlik belgelerini yenileme için, belge süresinin dolmasına 6 ay kala başvuru 

işleminin başlatılmasının, Tesis Güvenlik Belgesi ile  NATO ihaleleri konusunda görev yapan personele 

ait Kişi Güvenlik Belgelerinin hazır bulundurulması önem arz etmektedir. 

Her iki ajans ihaleleri için de ilgilendikleri ihaleler için düzenlenen Bidders Konferanslarına katılım 

sağlanması bilgilenme ve ortak çalışılabilecek firma bulma açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, site 

survey katılımı ve ülkeler için yapılan işlerde başarılı yerel ortak bulmak diğer yarar sağlayacak 

hususlardır. 

Ajans ihalelerinin yanı sıra NATO’nun Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT), Avrupa Müttefik Kuvvetler 

Komutanlığı (SHAPE) ve NATO Karargâhı tarafından açılan ihaleler de bu komutanlıkların web 

sayfalarından takip edilebilir. 

Türk savunma sanayii firmaları NATO iş geliştirme faaliyetlerinde Türk Savunma Sanayii Brüksel İşbirliği 

Ofisi’nden destek alabilirler. Özellikle Avrupa ve Amerikalı savunma sanayii firmalarının Brüksel’de 

bulunan NATO iş geliştirme yetkilileri ile iletişim kurma, NATO Türk Delegasyonu ile koordinasyon, 

potansiyel fırsatlar, izlenmesi gereken süreçler hakkında yardım alabilirler. 


