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DAĞI,IIM YERLERiNE

İıgi :28.o4.2O2O tarihli ve l52t667 sayıll yazı,

Milli savunma Bakanllğlndan alınan ve ekte gönderilen yazldan öz€tle; savunma
sanayii Milli Güvenlik Makaml olarak yetkilendirilen Teknik Hizmetler Dai.esi
Başkaİlüğünca işlem tesis edilen faaliyetlerden ayrtntıll olarak bahsedilerek, Savunma sanayi
ci]venlik faaliyeıle.inin daha hızlI ve etkin yürüıülebilmesi amacıyla ilgili tum askeri
fabrikalara, teknoloji gelişme ve serbest bölgelerine, kurum/kuruluş, firma ve ilgili personele,
MSB "|9wüJ msb gov.fi/Ieknik Hizmeller/icefildıeknik-hizneller-daircsi-baskanliği'' sayfasna
yönelik ge.ekli bilgilendirmenin yapılmasl talep edilmektedir.

Bu kapsamd4 ilgi yazı eklerinin kurumunuzca değerlendi.ilmesi ve bilgilendirme
yapılmasü hususunda;

Bilgilcrinizi ve gereğini arzlrica ederim.
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Dağıtım:
Kosgeb Anıalya Müdürlügune.
Antalya Ticarel ve Sanayi odasü Başkanllğlna,
Alanya Ticaİet ve sanayiodası Başkanlüğlna,
Manavgat Ticaret ve Sanayi odası Başkanllğına.
Kumluca Ticaret ve sanayi odası Başkanllğına,
Antalya organize sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanllğlna.
Antalya Seİbest Bölge Mildurlüğüne.
Antalya Teknokent Yönetici ve işletici Anonim Şirketinc.
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SANAYi VI: ],tKNoLoJi l]AKANI_te lNA

Ilgi :a) 520l sayıIl "Harp Araç ve ceİeçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlaylcı Madde Üreten
Sanayi Ktıruluşlannın Dcncıiııi I lakkında Kanun''

b) 5202 saylll "sa\.ujrnıa Sanayi Güvenliği Kanunu'',
c) 520l sayılı Kanun kapsanrında yayımliınaür "Konkole Tabi Harp Araç ve Geıeçleri ile

siieh. Mühim,İıat ve tsunlara Ail Yedek Parçalar, Patlayıcl Maddeleİ, ve Brrnlara Ait
Tekno|ojılcıe llişkin Lisıc'.,

ç) 04 İIaziran 20|0 tarihli ve 2760l say
cüvenliği Yönctlneliği''.

d)MSY,:3] 7-2 (C) Savurıoa Sanayii G

l. Savurına Sanayii Mil|i Güvenlik M
BaŞkanllğı taral'ından;

i!. !-{xiP ar3Ç vc gereÇlen ile Si|ah. Eühırnn'!:]t .,,e patlıyıa: madCe üreıen 1,_xiıırı !:uı.ııı yi
kuruluşları ilc gcrçck kişilcrc vc özcl hukuk tücl kişilcrine ail sanayi kuruluşlarıntn kurulması,
işltıilııesi l,e 1iikümlüIüleri iIe dencıimi,

b, Savunnıa sanayii kapsanxnda yapülan andlaşnıalarda yer verilen ve doğrudan §arıtr alma.
miişı.rck proic pıo8raırlartna kahlı!n. ıeşvik veya yatırtm yolu ile tedarik edilccck *eya sa,rrnma
sanuyii. ıeknoloji vc tcçhizaıı sahasında anşnrma, gclişıirmc, imalal ve montaj yapan gerçck ve
ıüzcl klşilerle bı.ı İtınıılarda çalüşaıı şalıı5lara alt her türlii giz|ilik dereceli bilgi, belge, proje,
malzenıe Vc hiznıtt|crin ve bunlarla ilgili ycrl
yölıclik işlemIeı,. iIgi (a _ d) mevzuat kapsamınd
2 Söz koDılsu I}aliYctlerin başvuru vc
kıı(ıltı/kt|ru]u§larln işlcınlcrini daha hızlı l,c c
bilgı'helge lbrn)lara kolaylıkla ulaşabilmeIer
"wwrV-msb,8ov.trlTeknikHizmeıler/icerik/tcknik-hizmetler-dair€si-baskanlügi'' örün saylasında
yayıınIanmışıır

] t]u kapsaırııJa icra cdilcn Tcsis Giivcnljk. Ürctinı izin, Kuruluş izin, Kişi Güvcnlik ıc
İıhalaıı'İhracat İzin tiuIiycılcri sürcçIcfinin iı,ilcştirilnıesinc vönclik olarak 20l9 yılında alıııan
ö|ılcnılcl sJyc§lndc. bir ıiııccki yıla gi,rc bcl8c diizenlcnnıc sayısınıla yaklaşık olarak o/o 4J anış
sa!lınnııŞ oltıp stiz konusu laaliyctlcrin ı!ıha ctkin ve hızlı yıpılabilmesi maksadıyla hazırlanın
Msl] örün sıyl'asllıdtln:

a, [aıliyclleriıı ilgili nrenü!cı,iııden kolaylıkla erişinı sağlanatak başvuru aşanrası vc
sonriıslnJ dnir iŞ aklŞ|ırıua. süıeçtcrlt, ilgili açık|ayıcı bilgilcre ve başvunı lbmılarına,

07[B]-E 203_3l0
yi Güvcılik

l.(.
Mil-ı i S,\Vt]NN4^ t]AK^N1-1('il-|-eknik lIiznrctlcr Daii,csi l}tt§kaııllğl



b- Tcsis Gül'enIik ve Ürctinl i2in dcnclimtcri işIcnr adxİlafloa.
C, TeSis gü\'enliğiniD soEIanmasına yöııelik haztrlannıası ccrckcn ve doldurma talin]allannl

(ToCF.K ).

|ik Belgesı ve Üreıim izin Bclgcsine sah|p lirma

rak slkça sorulan Sonllara cf işilebiIecektir.
aha hIzlü vc c|kin yürüıülcbilmcsi amaclyla ilgili

personele. MS}l .,rvrrrv 
nısb.gov trlTck,,,*,,,,,b;il":,:}:iilil;,lIi*;:l::i,:",,T;"İ;],l

örün sayfastna yönclik gerekli bilgilcndirmenİr yaplInıasınl arz ve rica edcrim

Sı), :2975l)l]-](X),07|B|-l: :0_1 tl0

Dağlı|nı:

Gcrcği:
Sanayi vc Tcknoloji Bakanlığtna
Ticaıcı Biıki|lıllğlna
Savıı,ıDıa Sanavi, tsaşkanI|ğına
As |lh Cn Md liiiiine
Tıirk SIlahlI Kuvveılerini Ciiçlendirmc Vakfına
Sal,uııııı vc Hıvacllık Sanayi imalaıçılar
D.nıcği, sAsADA
Anlıra Sanayi Odasına
lsta bıı| sanaYi odıs|na
Koı]\,lı Siınityi odaslna
Adaniü sınnyl ()dnsına

l]§kişcIıir SilnOyi odaslna
Tckıxılııji ccliştirnıc Bölgeleri Daircsi
R şlii||1llğlııa
Kiiçıık vc {)rıı Ölçr,kli |şIcım!.lcn Cclişıirmc vc
Dcstcklcıııc İrlırcsi Başkaıılığına
saha lü,lxnbtül savunnı llavacll* vc Uziy
Künı.l)cr,nc
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Musıafa ÜSTÜN
Tuğgettel-Jl

Bakan a,

Daife Başkant

Loj Gn Md lüğünc
ARCE ve l'eknoioji Daiİesi Başkanllğllıa
Teknik sıandanlaştlrma Dairesi Başkanlıgına
Teknik Yönetim Dairesi Başkanllğlna
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