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Defence Turk Hakkında

• Defence Turk, Türkiye merkezli bir çevrimiçi savunma medya şirketidir. 2017 yılından beri içerik üreten

Defence Turk kısa sürede ulaştığı popülarite ile birlikte geniş okuyucu kitlesine sahiptir.

• Defence Turk; güvenlik güçleri personeline, savunma sanayii kurum ve kuruluşlarına, araştırmacılara ve

amatör takipçilere savunma sanayii ve askeri konularda bilgi sağlamaya adanmış bir platformdur.

Defence Turk ile Çalışmanın Avantajları

• Defence Turk, sahip olduğu medya gücü aracılığı ile mesajınızı iletmenin, pazara yeni ürünler, teknikler

ve stratejiler sunmanın uygun maliyetli yollarını sunar.

• Defence Turk, müşteri adayları yakalamanızı sağlayabilecek; işletme, ürün ve hizmetiniz için hızlı şekilde

özelleştirilmiş bir reklam paketi sunabilir.
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Ne Yapıyoruz?

Haberler, Özgün Yazılar, Savunma Ansiklopedisi, Ürünler ve Projeler ana kategorilerinde içerik üreterek web

sitemiz ile sosyal medya adreslerimizde yayımlıyoruz.

• Haberler

Türkiye’deki savunma sanayii gelişmelerini ve uluslararası savunma gündeminin öne çıkan haberlerini

Defence Turk ekibinin titiz çalışmasıyla okuyucularımıza sunuyoruz.

• Özgün Yazılar

Yazarlarımız tarafından kaleme alınan savunma sanayii tarihi, modern savunma sistemleri, savunma sanayii

ve uluslararası güvenlik politikaları üzerine 75’ten fazla araştırma yazımız ile makalelerimiz övünç

kaynağımızdır.

• Savunma Ansiklopedisi

Askeri teknik terimlerin açıklamalarını okuyucularımıza sunduğumuz “Savunma Ansiklopedisi” bölümümüzde

kısaltma ve terimleri daha anlaşılır hale getiriyoruz.

• Ürünler ve Projeler

Ülkemizin ürettiği 300’den fazla yerli ve millî savunma sistemine yer verdiğimiz “Ürünler ve Projeler”

bölümünde, artık ürün haline gelmiş sistemlerle birlikte çalışmaları süren tedarik ve AR-GE projelerine

ulaşılabiliyor.

• forum.defenceturk.net

Üyelerine açık savunma sanayii ve askeri konu başlıkları altında düşünce ortamı sağlamakta.
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Türk Savunma Sanayii Mobil Uygulaması

Web sitemiz ile entegre çalışan; haber, ürün ve etkinliklere ulaşılabilen mobil uygulamamız.
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Savunma Ansiklopedisi

Askeri teknik terimlerin açıklamalarını grafik halinde okuyucularımıza sunarak kısaltma veya terimleri daha

anlaşılır hale getiriyoruz.

Web sitemizde, detaylı açıklamalarına yer verdiğimiz askeri terimlere sürekli yenilerini ekliyoruz.
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İnfografikler

Haberlerimizde karşılaştırma ve değerlendirmeleri kolaylaştırmak ve anlaşılabilirliği arttırmak amacı ile kendi

tasarladığımız infografikleri kullanmaktayız.
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Video İçerikler

Her gün hap bilgilerin alındığı bu veri çağında dikkat çeken ve daha hızlı idrak edilen video içerikler;

anlatmak istenilen konu veya vermek istenilen mesaj için çoğu zaman en etkili araçtır. Defence Turk

savunma alanında video içerik üretme ve yayımlama tecrübesiyle öne çıkmaktadır.

https://www.youtube.com/

watch?v=U7uyUYaVzIQ

https://www.youtube.com/

watch?v=-U6qVtV7Aos

https://www.youtube.com/

watch?v=klsuhY2wdvw

Belgesel Sinematik Ürün Tanıtımı

https://www.youtube.com/watch?v=U7uyUYaVzIQ
https://www.youtube.com/watch?v=-U6qVtV7Aos
https://www.youtube.com/watch?v=klsuhY2wdvw
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39.500+ takipçi
Aylık 5.000.000+ görüntülenme 

(Temmuz

29.000+ takipçi
Aylık 3.000.000+ görüntülenme 

(Temmuz)

20.000+ takipçi
Aylık 250.000+ görüntülenme 

(Temmuz)

320+ takipçi
Aylık 14.000+ görüntülenme 

(Temmuz)

36.000 takipçi
Aylık 120.000+ görüntülenme 

(Temmuz)

Sosyal Medyadaki Gücümüz

https://www.facebook.com/DefenceTurk
https://www.facebook.com/DefenceTurk
https://www.instagram.com/Defence_Turk/
https://www.instagram.com/Defence_Turk/
https://twitter.com/Defence_Turk
https://twitter.com/Defence_Turk
https://www.youtube.com/user/TurkishAnka/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/TurkishAnka/videos?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/defenceturk
https://www.linkedin.com/company/defenceturk
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Medya Partnerliği

Defence Turk, savunma ve havacılık organizasyonlarında yer alarak medya partnerliği gibi sorumluluklar da

üstlenmekte.

EURASIA AIRSHOW - 2018 

Medya Partnerliği
Çukurova Üniversitesi 

Türk Savunma Sanayii Zirvesi - 2019

Medya Partnerliği
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Defence Turk’te Görünür Olmanın 4 Avantajı

1- Web Trafiği

Defence Turk’ün artan popülaritesinden yararlanın. Defenceturk.net Temmuz ayında 237.000 okunma ve 

123.000’den fazla tekil ziyaretçi aldı.

108.190

158.708

229.050
237.257

Nisan Mayıs Haziran Temmuz

Defence Turk Aylık Görüntülenme Sayıları

Nisan Mayıs Haziran Temmuz
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Defence Turk’te Görünür Olmanın 4 Avantajı

2- Doğru Kitleye Erişim

Defence Turk’ün her zaman aktif olduğu sosyal medya hesapları ve web sitesi savunma firmalarının üst

düzey yöneticileri, güvenlik güçleri personelleri, Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı üst

düzey yetkilileri tarafından takip edilmektedir.

3-Sürekli Tanıtım

Ürün veya hizmetiniz sınırlı bir süreyle değil, Defence Turk’te her zaman ulaşılabilecek içeriklerimiz aracılığı

ile yer bulur. Size özel hazırladığımız içerikler; öne çıkan yazılarda, “Özgün Yazılar”da, “Ürünler ve Projeler”

bölümlerimizin yanında infografik ve video tanıtımlar aracılığı ile sosyal medyada sürekli etkileşim alır.

4-Ücretsiz Hizmet

Defence Turk’te yer alan ürün veya hizmetiniz hakkında askeri personelin bizimle iletişime geçmesi halinde

gerekli bilgilendirmeyi ücretsiz yapmaktayız.
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Ulusal Savunmanın Medyadaki Güçlü Sesi

Daha fazla bilgi ve iletişim için: info@defenceturk.net

https://defenceturk.net/
https://defenceturk.net/



