
2. Kara Sistemleri Semineri
2nd Land System Seminar
3-4 Kasım 2014 ANKARA

3-4 November 2014 ANKARA

Başarıyla icra edilerek gelenekselleşen Deniz 
Sistemleri Semineri'mize benzer şekilde organize 
edilecek Kara Sistemleri Semineri'mizin 2. sini Ka-
sım ayında ODTÜ KKM Ankara’da gerçekleştireceğiz. 
Yurt içinden ve  yurt dışından savunma  sanayici-
lerinin, karar vericilerin, araştırmacı ve aka-
demisyenlerin katılımı  ile zenginleşecek, emek-
lerimizin değerlenmesini sağlayacak bu foruma 
desteğiniz ve sponsor olarak katkılarınız kara 
savunma sistemlerimizi geliştirecek, sektöre 
yenilikçi bir bakış açısı sağlayacaktır.

We proudly announce that 2nd Land System Seminar 
will take  place in November 2014 at METU CCC in 
Ankara and invite you to join hundreds of defence 
professionals to witness presentations on multiple 
perspectives of land defence topics, including 
operational, technical and international. As 
evidence, we had reached over 900 participants at 
Naval Systems Seminar last year and in this sense, 
your support and sponsorship will indeed help to 
improve the sector and add novelty.

www.karasistemlerisemineri.com • www.landsystemsseminar.comT: 0312 495 10 50 | mentaltanitim.com.tr

Venue: METU CCC / 03-04 November 2014, between 08.30 - 18.00 
Participation as audience is free of charge upon registration.

For more information and registration:
www.landsystemseminar.com
lss@landsystemsseminar.com

Yer: ODTÜ KKM / 03-04 Kasım 2014, Saat 08.30 – 18.00
Dinleyici katılımı kayıt yaptırmak koşulu ile ücretsizdir. 

Detaylı bilgi ve kayıt için:
www.karasistemlerisemineri.com  
kss@karasistemlerisemineri.com

Sponsorluk ve destek başvurularınızı en kısa sürede bekliyoruz. Waiting for your applications for session sponsorship and support.

Please visit our web page for the presentations and the program.
Simultaneous translation is provided.

Sunumlar ve program için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
Simultane tercüme hizmeti sağlanmaktadır.
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Destekleyen Kurumlar / Supporting Organizations

RST
REMOTE SENSING TECHNOLOGIES
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