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Turkish Defence Agency Hakkında

• TDA, Türkiye merkezli bir çevrimiçi savunma medya şirketidir. 2014 yılından beri içerik üreten ve önceki
adı Türk Savunma Sanayi (trsavunmasanayi.com) olan Turkish Defence Agency, kısa sürede ulaştığı
popülarite ile birlikte geniş okuyucu kitlesine sahiptir.

• 2020 yılında kurumsallaşma sürecine girmiş olan TDA, Türkiye’nin sosyal medyada en büyük medya
şirketlerindendir.

• TDA; güvenlik güçleri personeline, savunma sanayii kurum ve kuruluşlarına, araştırmacılara ve amatör
takipçilere savunma sanayii ve askeri konularda bilgi sağlamaya adanmış bir platformdur.

Turkish Defence Agency ile Çalışmanın Avantajları

• TDA, sahip olduğu medya gücü aracılığı ile mesajınızı iletmenin, pazara yeni ürünler, teknikler ve
stratejiler sunmanın uygun maliyetli yollarını sunar.

• TDA, müşteri adayları yakalamanızı sağlayabilecek; işletme, ürün ve hizmetiniz için hızlı şekilde
özelleştirilmiş bir reklam paketi sunabilir.

• TDA sahip olduğu profosyonel kadro ile sizin için gerekli olan görsel ve dijital argümanları size uygun bir
paket ile sunabilir.



Ne Yapıyoruz?
Haberler, Özgün Yazılar, Wiki Savunma, 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 TDA
ekibinin titiz çalışmasıyla okuyucularımıza sunuyoruz. Türkiye ve Dünya’nın savunma sanayii haberlerini detaylı
olarak hazırlıyoruz.

• Özgün Yazılar
Yazarlarımız tarafından kaleme alınan savunma sanayii tarihi, modern savunma sistemleri, savunma sanayii ve
uluslararası güvenlik politikaları üzerine 100’den fazla araştırma yazımız ile makalelerimiz övünç kaynağımızdır.

• Wiki Savunma (yakında)
Askeri teknik terimlerin açıklamalarını okuyucularımıza sunduğumuz “Savunma Ansiklopedisi” bölümümüzde
kısaltma ve terimleri daha anlaşılır hale getiriyoruz. Tamamen günümüz WikiPedia şeklinde bir görünüme sahip
olacak.

• 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. Yakın
zamanda bu kısmımızı daha anlaşılabilir bir düzene sokacağız.

• TDA Forum
Facebook üzerinde üyelere açık savunma sanayii ve askeri konu başlıkları altında düşünce ortamı sağlamakta.

Yakın zamanda web sitemiz altında da açılacak
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TDA Universal

Türkiye’den ve Dünyadan haberli ingilizce hesaplarımızda da paylaşıyoruz. Yeni faaliyete geçen ingilizce
https://en.tdefenceagency.com internet sitemizde yerli savunma sanayii ürünlerimizin dünyaya tanıtımını
amaçlamaktayız.
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https://en.tdefenceagency.com/


TDA Bulut

Kendi teknik altyapımızla oluşturduğumuz ve sunucularımızda barındırdığımız TDA Bulut sistemi ile hem
ekibimiz içerisindeki görevlendirme, görev takibi, takvim takibi, dosyalar arası trasfer işlemini ve daha birçok
işlemi yapıyor hemde firmalarımızın bize vermiş olduğu argümanların şireli bir şekilde güvenli sunucumuzda
saklanmasını sağlıyoruz. Bu sayede veriler sorunsuz bir biçimde depolanıyor ve kurum dışına çıkmıyor.

tdefenceagency.com



TDA Bulut
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Infografikler

Haberlerimizde karşılaştırma ve değerlendirmeleri kolaylaştırmak ve anlaşılabilirliği arttırmak amacı ile kendi
tasarladığımız infografikleri kullanmaktayız.
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Infografikler
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Infografikler
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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. TDA savunma
alanında video içerik üretme ve yayımlama tecrübesiyle öne çıkmaktadır.

https://www.youtube.com/
watch?v=LI2hDLjPiKg

Anlatım Ropörtajlar İnceleme
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https://www.youtube.com/
embed/XSJ1u3Y0jK4

https://www.youtube.com/
embed/GxfTT7VVQ2g

https://www.youtube.com/watch?v=LI2hDLjPiKg
https://www.youtube.com/embed/XSJ1u3Y0jK4
https://www.youtube.com/embed/GxfTT7VVQ2g


Video İçerikler
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44.700+ takipçi
Aylık 4.000.000+ görüntülenme 
(Ortalama)
https://instagram.com/tdefenceage
ncy

8.700+ takipçi
Aylık 1.000.000+ görüntülenme 
(Ortalama)
https://twitter.com/tdefenceagency

187.000+ takipçi
Aylık 10.000.000+ erişim 
(Ortalama)
https://facebook.com/tdefenceagen
cy

Yeni Açıldı
https://www.linkedin.co
m/company/tdefenceage
ncy

7.100+ Abone
Toplam 620.000+ görüntülenme
https://www.youtube.com/channel/U
C-I_PEuKiIFfA6_RG73qMGw/featured

Sosyal Medyadaki Gücümüz

100.000+ üyeli grup
Gönderi Başına 30.000+ 
görüntülenme (Ortalama)
https://www.facebook.com/groups/TD
Aforum
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Medya Partnerliği

TDA, savunma ve havacılık organizasyonlarında yer alarak medya partnerliği gibi sorumluluklar da
üstlenmektedir.

Anadolu Tershanesi
TCG Sancaktar Teslim Töreni- 2018 

Medya Partnerliği 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı- 2017

Medya Partnerliği
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Saha Expo 2020-2021-2022 Fuar
Medya Partnerliği

Çeşitli Öğrenci Gruplarına Medya 
Partnerliği



TDA’da Görünür Olmanın 4 Avantajı

1- Doğru Kitleye Erişim
TDA’nın 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. Aynı zamanda Pakistan, Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerin
toplumu tarafından da aktif takip edilmektedir.

2-Sürekli Tanıtım
Ürün veya hizmetiniz sınırlı bir süreyle değil, TDA’da her zaman ulaşılabilecek içeriklerimiz aracılığı ile yer
bulur. Size özel hazırladığımız içerikler; öne çıkan yazılarda, Özgün Yazılarda, “Ürünler ve Projeler”
bölümlerimizin yanında infografik ve video tanıtımlar aracılığı ile sosyal medyada sürekli etkileşim alır.

3-Ücretsiz Hizmet
TDA’da yer alan ürün veya hizmetiniz hakkında askeri personelin bizimle iletişime geçmesi halinde gerekli
bilgilendirmeyi ücretsiz yapmaktayız.

4-İngilizce Yayın
Firmalarımızın uluslararası ve uluslararasını ilgilendiren ulusak haberleri ingilizce hesaplarımızdan da
paylaşmaktayız
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Referanslarımız
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İletişim
tdefenceagency.com

info@tdefenceagency.com

Sadık Bilici
Genel Yayın Yönetmeni
sadik@tdefenceagency.com
+90 532 392 2159

Vahit Turhan
İmtiyaz Sahibi / Kurucu
vahit@tdefenceagency.com
+90 546 919 9799

Utku Burak Katipoğlu
Yazı İşleri Müdürü
utku@tdefenceagency.com
+90 531 937 5377

Muhammed Mustafa Türkmen
Genel Koordinatör
mmt@tdefenceagency.com
+90 553 153 3979

mailto:info@tdefenceagency.com
mailto:sadik@tdefenceagency.com
mailto:vahit@tdefenceagency.com
mailto:xxx@tdefenceagency.com
mailto:mmt@tdefenceagency.com

	Slayt Numarası 1
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 16

