
 

Avrupa Savunma Tedarik Konferansı Hakkında Bilgi Notu 

20-22 Şubat 2018 tarihlerinde Brüksel’de ikincisi düzenlenecek olan Avrupa Savunma Tedarik 

Zirvesi Milli Silahlanma Direktörlerini, Savunma Bakanlıklarından temsilcileri, tedarik 

ajanslarını ve Avrupa çapında uluslararası organizasyonlardan üst düzey uzmanları bir araya 

getirmeyi hedeflemektedir. Çeşitli seminer ve panel oturumları halinde düzenlenecek ve 3 gün 

sürecek olan Zirvede ele alınması planlanan konular arasında aşağıdakiler öne çıkmaktadır: 

- Maliyet yönetimi, akıllı tedarik, ömür devri ve performans yönetimi, uluslararası 

işbirliği ve ortak savunma tedariği, ihracat kontrol mekanizmaları  

- Avrupa Savunma Sanayii Eylem Planı,  

- AB’de savunma tedarik faaliyetlerinin geleceğinin analizi,  

- Romanya ve Polonya’da savunma tedarik faaliyetleri,  

- SHAPE ve NATO Ajansları arasında Tedarik Süreçleri, 

- Brexit’in Avrupa Savunma Sanayisine ve Birleşik Krallık tedarik planlamalarına 

etkileri,  

- 23 AB ülkesi tarafından savunma işbirliğini derinleştirmek üzere Kasım ayında 

imzalanmış olan PESCO’nun geleceği ve Avrupa Savunma Ajansı EDA’nın artan rolü 

Taslak Programda belirtilen konuşmacılar arasında Romanya Savunma Bakanlığı’ndan Entegre 

Savunma Planlama Direktörü Serban Lungu, NSPA’den İletişim, Hava ve Füze Savunma 

Program Müdürü Manfred Eggers, SHAPE Sözleşmeler Bölümünden J8 Tedarik Yönetimi 

Bölüm Başkanı Danny Hovaere, Belçika Savunma Bakanlığı’ndan Tedarik Bölümünde Hukuk 

Bölümü Daire Başkanı Baudouin Heuninckx, Hırvatistan Savunma Bakanlığı’ndan Kalite 

Direktörü Ivica Kronjcevic, Slovenya Savunma Bakanlığı’ndan Silahlanma Proje Yönetimi 

Daire Başkanı Miha Matek yer almaktadır.  

Zirvenin son günü düzenlenecek olan seminerlerde NCIA ve OCCAR ile iş yapma süreçlerine 

yönelik bilgiler verilmesi planlamaktadır. 

Değerlendirme: 

Müsteşarımıza yapılan “keynote speaker”lık davetine olumlu dönüş sağlanmış olup internet 

sitesinde ismi yer almaktadır. Dolayısıyla firmalarımızdan etkinliğe katılımı önem 

arzetmektedir. 

SSM’den Lojistik Daire Başkanı Abdullah Erol Aydın Bey Ömür Devri Yönetimi üzerine bir 

sunum yapması planlanmıştır. Geçen yıl birincisi yapılan konferansa Aselsan’dan ve Nurol 

Makina’dan katılım sağlanmıştır. Aselsan’dan alınan geri bildirimlere göre konuşmacıların 

konularında uzman, iyi nitelikli yetkililer olmakla birlikte tedarik planlarına yönelik bilgi 

alınamadığı, AB ülkelerinin savunma konusundaki hukuki prosedürlerine yönelik bilgilere 

daha çok yer verildiğini aktarmışlardır.  Nurol Makina ise etkinlik katılımcı sayısının 40-50 kişi 

civarında olduğu, bu açıdan etkinliğin zayıf kaldığı ama bazı devletlerin savunma bakanlıkları 

ve tedarik kurumları tarafından yapılan sunumların söz konusu ülkelerin gündemini anlamak 

açısından faydalı olduğu ve o dönemde ihale sürecinde oldukları bir ülkenin tedarik yetkilisi ile 

15 dakikalık bir toplantı yapma şansını yakaladıkları ve ihale süreci hakkında bu sayede bilgi 

edindiklerini ifade etmişlerdir. 



 

Bu yılki programda NATO ve Savunma Bakanlıklarından aynı şekilde iyi nitelikli uzman 

konuşmacıların yer aldığı görülmekle birlikte sunum yapacak yetkililerin genelde Daire 

Başkanları düzeyinde olduğu not edilmektedir.  

Detaylı Bilgi için: https://www.eudefenceprocurement.com/ adresi kontrol edilebilir. 
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