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Değerlendirme – Ülkemizde H-U&S İletişim Etkinlikleri  
(Havacılık-Uzay & Savunma)  

ve  
EKOSİSTEM Yönetim Anlayışı İhtiyacı  

  

 

 
 
 
 

 
 

Ülkemizde endüstriyel faaliyetlerin gelişmesine paralel olarak bu 
alanlarda düzenlenen ticari (fuar, sergi, B2B toplantılar gibi) etkinlikler ve  
(seminer ve konferanslar, çalıştaylar gibi) iletişim ekinliklerinin ve bu 
etkinliklerin resmi (basılı ve görüntülü) yayınlar gibi yayın organlarının 
sayısında son yıllarda artış yaşanmaktadır. 
 
Bu gelişmelere bir yönden ulusal ürünlerimize - işletmelerimize ve/veya 
bu ürünlerle ilgili ulusal yetkinliklerimize yönelik küresel ilginin artışı 
olarak bakılabilir; bakılmalıdır da. 
 
Ancak, bu yönde faaliyetleri yapan ulusal kuruluşlarımız nasıl oluşacak,  
birer küresel değer haline gelecek diye de düşünülmesi ve aynı alanda 
sanayi kuruluşlarımızın yaşadıklarının benzeri uyguladığımız gelişme 
yaşanması bir seçenek olabilir… Örneğin, etkinlik organizatörümüzün ve 
uzmanlık yayın kuruluşlarımızın da ortak girişimler haline gelmesi, sonra 
küresel ortaklıklarla iş yapanlar olmasıve sonunda sahip oldukları güçlü 
uluslararası bağlantılarla bu faaliyetleri solo gerçekleştirebilmeleri… 
 
Küresel bir oyuncunun organize etmesi planlanmış bir etkinliğin, bu 
etkinlikle ilgili tanıtım yayını derlemesini ulusal ölçekteki 
kuruluşlarımızın son birkaç aylık savunma haberlerinin bir kısmının 
İngilizce çevirisinden ibaret olmasına rağğmen bunu etkinliğin içeriğinin 
bir "önizlemesi" şeklinde yayınlaması, 2 günlük konferans ve özel günü 
etkinliği için de kişi başına 2,300 Euro ücret talep etmeleri sebep oldu 
düşüncelerimiz yazıya dökmeye.... 
 

Bu süreçte de düşündüm; H-U&S alanında sanayi kuruluşlarımız ve 
ürünleri gibi bunları bütünleyici – destekleyici (eğitim, araştırma, finans, 
etkinlik organizasyonu, basın-yayın, ulaşım, güvenlik gibi alanlarda yer 
alan) faaliyetleri yapan kuruluşlarımızı da birer küresel oyuncu haline 
getirmeyi uzgörü odağı içine alan EkoSistem yönetimi zamanı gelmedi mi 
diye…  
 
Ve düşündüklerimi özetle paylaştım; buna sebep olan değerlendirmeye 
cevap şeklinde ardışık iki e-posta ile... 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Can EREL  

Sent: Saturday, August 24, 2013 4:31 PM 

To: A 

Subject: Değerlendirme - Ülkemizde Havacılık-Uzay & Savunma İletişim Etkinlikleri ve 

EKOSİSTEM Yönetim Anlayışı İhtiyacı 

 

Saygıdeğer Büyüklerim ve Arkadaşlarım; 
  
Selamlar...  
  
Ülkemizde endüstriyel faaliyetlerin gelişmesine paralel olarak bu alanlarda düzenlenen 
(ticari) iletişim ekinliklerinin ve bu etkinliklerin resmi yayın organlarının sayısındaki artış 
dikkatinizi çekti mi?  
  
Peki bu organizasyon ve yayın kuruluşlarının menşei nedir?... 
  
Son yıllarda benzer eğilim havacılık-uzay ve savunma alanında da mevcut. Bu gelişimlerin 
düşündüren yönleri olmalı…  
  
Bir tartışma başlatmak amacı ile ilk andaki kişisel düşünce ve değerlendirmeleri içeren 
mesajımı da web sitemin tek Türkçe bölümü olan "CE Güncel Değerlendirmeleri ve 
Yazıları" sayfasında “Değerlendirme – Ülkemizde Havacılık-Uzay & Savunma İletişim 
Etkinlikleri ve EKOSİSTEM Yönetim Anlayışı İhtiyacı” başlığındaki linkle erişilebilecek 
şekilde paylaşmıştım.. 
  
Bugün bu değerlendirmem üzerinde daha fazla araştırma olanağı buldum; geliştirdim 
kişisel düşüncemi…  
 

 Ulusal havacılığımızın farklı segmentlerinde (2008 – 2012 sonu) beş yıllık 
durumuna bakılır ise; 

o Yolcu uçağı sayısı 2008 yılında 271 iken, %137 artarak 2012 yılı sonunda 
370 olmuş. 

o (2008 yılında 43’ü iç, 109’u dış hat olmak üzere toplam 152 uçuş noktası, 
%59 artarak 2012 yılı sonunda 241 noktaya çıkmış) 

o İş jeti sayısı 2008 yılında 55 iken yaklaşık %80 artarak 2012 yılı sonunda 98 
olmuş.  

o Balon sayısı 2008 yılında 57 iken %228 artarak 2012 yılı sonunda 187 
olmuş. 

  

 Sivil ve askeri (sabit kanatlı ve döner kanatlı) hava aracı üretim projeleri ile ilgili 
farklı kuruluşların ve sermaye gruplarının çalışmaları var. 

  

 Sadece iki yıl içinde sivil havacılık ile ilgili yükseköğretim kurumları sayısı %32, 
öğretim programlarındaki öğrenci kontenjanları %78,9 artmış; artık 33 
yükseköğretim kurumumuzda yıllık 4952 kontenjan havacılık ile ilgili hale gelmiş. 

  

 Daha küresel bir değerlendirme AviaAM Leasing tarafından hazırlanan ve havacılık 
ile ilgisi olmayan finans kuruluşlarının gelecek yatırım planlamalarında uçak olması 
sebebini arayan “Q2 2013 Aviation Market Overview”den görülebilir.. 
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Peki… 
  

 Bütünleşik havacılık sahasında uluslararası alanda söz sahibi; 
o Bir endüstriyel iletişim etkinliği organizatörümüz var mı? 
o Bu uzmanlık yayın kuruluşumuz var mı? 

 
Kısa dönemde bunlardan da vazgeçtim desem… 
 

 Bütünleşik havacılık sahasında uluslararası alanda söz sahibi bir finans 
kuruluşumuz var mı? 

  

 Boeing'in gelecek 20 yıllık havacılık tahmin raporlarında yer alan yaklaşık 600000 
yeni teknisyen (yaklaşık %20’si İstanbul’a 4 saatlik uçuş mesafesi çemberi içinde) 
ve 460000 yeni pilota yönelik küresel pazara yönelen bir öğretim kuruluşumuz? 

 

 Paris'te (kullanılmış) F-16 tedarikine başlayacağını duyuran yanı başımızdaki 
ülkeye bakım desteği öneren bir hizmet kuruluşumuz var m? 

 

 Küresel pazarda müşteri kovalayan sanayi şirketlerimizin yanında onların 
uzgörülerinde yer alan projelere destek veren risk sermayesi kuruluşumuz var m? 

 
 
 
… Bunların her birisi birer ihtiyaç mıdı? 
 
O halde, 
 

 İlgili sanayilerimizin mümkün olan alanlarda birer EkoSistem kabul edilerek 
(örneğin, sivil ve askeri havacılık teknolojileri ve endüstriyel uygulamalarının) 
bütünleşmesini ve yönetsel seviyesinin de yükseltilmesini (belki de 
özerkleştirilmesini) sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi 
ihtiyacını hatırlatmıyor mu? 

 

 Salt sanayi kuruluşları ve ürünleri yerine, bunlar haricinde kalan ancak ilgilendiği 
endüstriyel segmentle ilgili bütünleyici – destekleyici (eğitim, araştırma, finans, 
etkinlik organizasyonu, basın-yayın, ulaşım, güvenlik gibi alanlarda) faaliyetlerde 
bulunan kuruluşları da kapsayan ve onları da birer küresel oyuncu haline getirmeyi 

uzgörü odağı içine alan EkoSistem yönetimi sizce de bir çare değil mi?      
 
 
İlgilenenlerin ve bu değerlendirmeye katkı sağlayacakların bilgilerine sunuyorum. 
  
İyi bir hafta sonu dilerim.. 
 
Sevgi ve saygılarımla, 
Can EREL 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: CE 

Sent: Friday, August 23, 2013 7:08 PM 

To: A.M. 

Cc: TSS 

Subject: H-U&S Etkinlikleri Organizasyonu ve EKOSISTEM Yönetim Anlayışı İhtiyacı 

 

 
A. Bey; 
 
Selamlar... Değerlendirmenize teşekkürler.. 
 

Söz konusu derleme, içeriği ve belirttiğiniz ücret yanında ülkemizde düzenlen ekinliklerin 
yabancı organizatörler sahiplenilmesini hayretle izliyorum; birebir görüşmelerimin 
çoğunun gündeminde bu konu son yıllarda daha da fazla yer tutmaya başladı; bu yönde 
uygulama yoğunluğu artınca… 
 
Küreselleşmeye karşı değilim; bilakis müşterinin serbest  rekabete açık pazarda ihtiyacını 
karşılayacak kaynağı seçmesinin çağdaş bir yaklaşım olduğunu düşünürüm ama kaynak 
seçeneklerinin aynı pazarda risk aldığı ve hatta sosyal sorumluluk taşıdıkları zamanki 
hali tercih ederim. 
 
Ancak konu ULUSAL havacılık-uzay ve savunma olunca durum biraz daha farklılaşıyor. 
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa'da havacılık-uzay ve savunma sanayinde fuar, sergi, 
konferans, sempozyum düzenleyicileri ve bunların (tek ile sınırlandırılmamış - çoklu 
olanlar hariç) resmi yayın organı olarak seçilen yayın kuruluşlarının o ülke 
kuruluşlarının içinden olmadığı halleri tespit edenler var da paylaşır ise memnun 
olurum. 
 
Ulusal havacılık-uzay ve savunmanın EKOSİSTEM olarak yönetmenin zamanı çoktan 
gelmiş görünüyor; otorite ve yönetsel odağın sadece endüstriyel kuruluşların üzerinde.. 
Ancak bunun ötesine geçmeli;  aksi halde dolaylı ve dikkate alın(a)mayan mali 
kayıplarımızı takdirlerinize bırakıyorum;  eş geçilen ekosistem kuruluşları ile ilgili küresel 
itibar kayıpları da cabası. 
 
Belki ulusal sanayiinin havacılık-uzay ve savunma alanlarında EKOSİSTEM yönetimi 
anlayışı ihtiyacını konu alan bir fikir etkinliği düzenlenir de; düşünceleri çatıştırır ve 
detaylandırırız; eylem planını çıkarırız. Tabii uygun bir organizatör ile ;) 

 
İyi dileklerimle,  

Can EREL 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: A.M.  

Date: Friday, August 23, 2013 

Subject: Complimentary Turkish Armoured Vehicles Digest: Summer 2013 

To: TSS 
   

DefenceIQ web sitesinden bahsi geçen ücretsiz derlemeyi indirdim.  
   

Son 3 - 4 aylık savunma haberlerinin bir kısmının İngilizce çevirisinden ibaret olan bu derleme, umarım 
etkinliğin içeriğinin bir "önizlemesi" değildir.  
   

Zira katılım bedeli oldukça pahalı olan (2 günlük konferans ve Focus Day etkinliği için 2,300 Euro fiyat verdiler) 
bu etkinlikten çok daha ufuk açıcı, düşünmeye ve konsept geliştirmeye tahrik edici bir içerik beklerim.  
   

Sevgi ve saygılarımla, 
A.M. 
---------- Forwarded message ---------- 

From: MA 

Date: Thu, Aug 22, 2013  

Subject: Complimentary Turkish Armoured Vehicles Digest: Summer 2013 

To: TSS 
   

AV TURKEY YES' 

MA 
  
-----Original Message-----    
   

Complimentary Turkish Armoured Vehicles Digest: Summer 2013 
   

Dear Army Technology Subscriber, 
   

Ahead of Armoured Vehicles Turkey, which is supported by the Turkish MoND, taking place from 30th September - 2nd 
October in Istanbul, Defence IQ looks at the country's most recent armoured vehicle industry developments, including 
continued MRAP procurement, MBT opportunities and foreign partnerships. 
   

Alternatively for more information about the event and topic that will be discussed download the conference 
agenda Armoured Vehicles Turkey. 
   

Interested in finding out more? 
   

Armoured Vehicles Turkey, held in official partnership with SSM, will bring together the most senior international officers to 
discuss the challenges shaping procurement, capabilities and operations. With over 100+ Senior Officers from Turkish 
Armed Forces as well as honoured dignitaries, Heads of Land Procurement and Operational Commanders, it is the ideal 
platform to share lessons learned and best practice in current mechanised requirements and operations, engaging in 
international collaboration on a very real level with key allies to strengthen messages of cooperation. 
   

Keynote speakers include: 
 Mr Murad Bayar, Undersecretary for Defence Industry, Turkish MoND 

 Mr Levent Senel, Head of Land Systems, SSM Turkish MoD 

 Major General Erhard Drews, Commander Army Concepts and Capabilities Development Centre, German Army 

 Major General Dana JH Pittard, Commander 1st Armoured Division, US Army 

 Mr. Nail Kurt, Chief Executive Officer, FNSS Savunma Sistemleri A.S. 

You can view the full conference agenda and speaker line-up here. 
   

You can secure your place in one of three easy ways: 
   

Online at http://cl.s4.exct.net/?qs=1069315fba10000c8460dcd36496c6ad0e8d2aee9e7136193cd7075196cee713 
1. By calling +44 (0) 207 368 9737 
2. By emailing mailto:enquire@defenceiq.com 

I look forward to seeing you in Turkey 
   

Kind Regards 
SW 

http://www.canerel.com.tr/
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http://cl.s4.exct.net/?qs=1069315fba10000ccbfaaf2b69797750e3036b101ebbc7132a3d4d67ecb121b2
http://cl.s4.exct.net/?qs=1069315fba10000c8fee987d99f6a5abb019e1995ef564ee1f27c671e7475f93
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