Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Derneği Türkiye Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kamil Zafer Selçuk derneğin kuruluşu,
amaçları, ilkeleri ve faaliyetleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı. 27 Şubat’ta
gerçekleşecek Siber Savunmada Yapay Zekâ konulu söyleşi öncesi bizlere
zaman ayıran AFCEA Türkiye derneğine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
TSS Haber: Sayın Başkanım, öncelikle AFCEA’nın ne olduğunu açıklayabilir
misiniz?
Kamil Zafer Selçuk: AFCEA, Türkçesi “Silahlı Kuvvetler Muhabere ve
Elektronik Derneği” olan “Armed Forces Communications and Electronics
Association” isminin kısaltmasıdır. 1946 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde
kurulan bu dernek zaman içerisinde uluslararası bir hüviyet kazanmıştır.
Dernek

kuruluş

döneminde,

II.

Dünya

Savaşında

yaşanan

sıkıntıların

aşılmasına yardımcı olmak üzere özellikle muhabere ve elektronik sistemler
konularında; endüstri, akademik çevreler ve silahlı kuvvetler arasında görüş
alışverişini sağlayacak etik forumlar oluşturmayı hedeflemiştir. Derneğin
yayını olan SIGNAL dergisi günümüzde halen popülerliğini korumakta olup,
teknoloji ve ihtiyaçlar konusunda paydaşlarını aydınlatacak yayınlar yapmıştır.
Derneğin günümüzde Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralyada kurulu 140
şubesi, otuz binden fazla bireysel üyesi ve 1600 kadar üye şirketi mevcuttur.
Kuruluşta, silahlı kuvvetler ile akademisyenler ve sivil girişimciler arasında
köprü oluşturmak şeklinde tanımlanan felsefesi zaman içerisinde uluslararası
bir hüviyete dönüşerek küresel barışın istikrarına hizmet şeklinde ifade
edilmeye başlanmıştır. Dernek günümüzde bir marka haline gelmiş olan
AFCEA ismini taşımakla birlikte “Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik
Derneği” açılımını kaldırmış, bunun yerine Türkçesi “Kişileri, fikirleri ve
çözümleri küresel olarak birleştirmek” olan “connecting people, ideas and
solutions globally” sloganını benimsemiştir.

TSS Haber: AFCEA’nın Türkiye şubesinin kuruluşundan bahsedebilir misiniz?
Kamil

Zafer

Selçuk: AFCEA

Türkiye

şubesinin

kuruluşu 1988 yılında

dönemin Savunma Sanayi Müsteşarlığı yönetiminin talebi ile başlatılmıştır.
Türkiye’de

savunma

sanayinde

gelişmeleri

desteklemek

ve

savunma

teknolojilerinin kazanılmasına zemin hazırlamak amaçlı bu girişim neticesinde
ASELSAN firmasının da desteğiyle AFCEA derneğinin Türkiye şubesi kuruluşu
gerçekleşmiştir. Bürokratik çalışmalar sonucunda 29 Kasım 1989 tarihinde
Bakanlar Kurulunun onayı ile 3335 sayılı kanuna tabi olarak AFCEA Türkiye
Şubesi veya resmi adıyla “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere ve
Elektronik

Derneği

Türkiye

Şubesi”

kuruluşu

onaylanmıştır.

Kuruluşu

gerçekleştiren yönetim kurulunun başkanlığını SSM.lığında görevli Dr. Sedat
ÇİLİNGİR üstlenmiştir. Aynı dönemde Milli Savunma Bakanlığından alınan
yazıda derneğin bilimsel nitelikte bir kuruluş olduğu ve TSK mensuplarının
üye olabileceği belirtilmiştir.
TSS Haber: Derneğinizin amaç ve hedefleri nelerdir?
Kamil Zafer Selçuk: Öncelikle AFCEA Türkiye derneğimizin “kar amacı
gütmeyen, hiçbir politik çıkarı ve ilişkisi olmayan bilimsel nitelikte bir birlik”
olduğunu belirtmek isterim. AFCEA Türkiye’nin amacı; bilişim teknolojileri,
iletişim ve elektronik sistemler ve ilgili diğer alanlarda, ulusal ve uluslararası
kamu, akademik ve sanayi kuruluşları arasında, bilgi alışverişini destekleyen
müşterek

forumlar

sağlamak

şeklinde

özetlenebilir.

Ülkümüz;

bilişim

teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler alanında, ulusal ve uluslararası
kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyel ve akademik çevreler için saygın ve
önde gelen bir birlik olmaktır.
Bu noktada derneğimizin temel değerlerinden bahsetmek uygun olacaktır.
Etiklik en temel değerimiz olup, icra edilen tüm faaliyetlerde en üst seviyede
etik şekilde davranılmaktadır. Ülküsel liderlik değerimizi, özellikle hedef
kitleye yönelik uygulamaya ve her düzeydeki üyeleri bu konuda teşvik
etmeye çalışılmaktayız. Bağlılık değerimize uygun olrak derneğin sürekli
iyileştirilmesi

ve

üyelerimize

verilen

hizmette

iyileştirme

sağlanması

konusunda daimi gayret gösterilmektedir. Kalite değerimiz uyarınca, icra
edilen her şeyin en yüksek kalitede olmasına gayret edilmekte ve üyelerimiz

ile hizmet verilen topluluklarda eğitimi yükseltmek amacıyla mümkün olan
her

şeyin

yapılması

hedeflenmiştir.

Son

olarak

çeşitlilik

değerimiz

doğrultusunda bütün üyelerimiz ve paydaş topluluğumuzun her kesimi,
cesaretlendirip,

kucaklanarak

sürekli

olarak

yeni

üye

kazanımı

desteklenmektedir.
TSS Haber: Derneğinizin faaliyetlerinin kapsamından ve hangi konularda
hizmet sunduğunuzdan bahsedebilir misiniz?
Kamil Zafer Selçuk: Derneğimiz çalışmalarını özetleyecek olursak; öncelikle
faaliyetlerin

etkinleştirilmesi

ve

geliştirilmesi

için

araştırmalar

yapmak

olduğunu söyleyebilirim. Bu çerçevede; ulusal ve uluslararası seminerler,
konferanslar, paneller ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemekteyiz. Ayrıca,
amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda
gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak faaliyet hedeflerimiz
içerisindedir. Üyelerimiz arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi
için sosyal etkinlikler ve toplantılar düzenlemek, uluslararası faaliyetlere
katılmak, bu amaçla diğer AFCEA şube ve kuruluşlar ile birlikte etkinlikler
veya

projeler

üzerinde

ortak

çalışmalar

yapmak

veya

yardımlaşmak

faaliyetlerimiz arasındadır. Ayrıca, bağlısı olduğumuz AFCEA International ve
şubelerinin, ilgi alanlarımızdaki konularda yürüteceği etkinlik ve faaliyetler de
desteklenmektedir. Bu açıkladığımız etkinlik ve faaliyetlerini desteklemek için,
yasal mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri alarak yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul edilmektedir.
TSS Haber: AFCEA Türkiye Derneğine üyelik konusunu açıklayabilir misiniz?
Kamil Zafer Selçuk: Medeni kanunda “Fiil Ehliyeti” olarak tanımlanan
herhangi bir kısıtlılığı olmayan 18 yaşını doldurmuş olup derneğin amaç ve
ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve
tüzel kişi derneğimize üye olma hakkına sahiptir. Üyeliklerimiz AFCEA
International tüzüğüne uygun olarak sınıflara ayrılmıştır. Bunlar: Bireysel,
Öğrenci, Onursal ve Kurumsal üyeliklerdir.

Bireysel Üyelik; üye olma koşullarını sağlayan tüm gerçek kişilerdir. Bireysel
Üyelerimiz, derneğin genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma
hakkına sahiptirler. Ayrıca, dernek yönetim/denetleme kurullarına seçilme ve
AFCEA International’ın genel kurul toplantılarında derneği temsil etmek üzere
delege seçilme hakkına da sahiptirler.
Öğrenci Üyeliği; Öğrencilerin üyeliğini teşvik amacıyla aidat miktarı ve süresi
genel kurul tarafından belirlenen, üyelik koşullarını sağlayan ve tam-zamanlı
öğrenime devam eden, herhangi bir geliri olmayan üyelerdir. Öğrenci Üyeler
genel kurulda oy kullanamaz, delege seçilemez ve dernek organlarında görev
alamazlar.
Onursal Üyelik; sürekli üyelikte 40 yılını dolduran veya 65 yaş üzerinde olup
en az 35 yıl sürekli üyeliği bulunanlar AFCEA International kararı ile onursal
üye olarak kabul edilebilir. Onursal Üyeler aidat ödemezler, genel kurulda oy
kullanamazlar, delege seçilemez ve birlik organlarında görev alamazlar.
Kurumsal Üyelik; Üye olma koşullarını sağlayan tüm tüzel kişiler kurumsal
üye olarak tanımlanır. Tüzel kişiler üye olma aşamasında tercih edecekleri
aidat miktarına göre belirlenen sayıda personelini üye olarak kaydettirme
hakkına sahiptir. Her Tüzel Kişi, genel kurulda kurumsal üyeleri vasıtasıyla
temsil edilir. Kurumsal üyeler, bireysel üyeler ile aynı haklara sahip olarak,
dernek organlarında görev alabilir, delege seçilebilir ve genel kurula katılarak
oy kullanabilirler.
TSS Haber: Üye profilinizden bahsedebilir misiniz?
Kamil Zafer Selçuk: Üyelerimiz; çoğunluğu TSK’de görev yapmış, daha önce
veya halen savunma sektöründe görev yapmakta olan kamu çalışanı,
mühendis

ve

akademisyenlerden

oluşmaktadır.

Üyelerimiz

içerisinde

üniversite öğrencileri ile aktif görevde bulunan TSK mensupları da yer
almaktadır. Üye profilimizde kurumsal ve/veya bireysel olarak üyelik süresi
ortalaması 15 yılın üzerindedir. Bunu üyelerimizin derneğe olan aidiyetlerinin
bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

TSS Haber: Dernek üyelerine ne katkılar sağlıyor? Kısaca anlatabilir misiniz?
Kamil Zafer Selçuk: Derneğin üyelere sağladığı katkıları açıklamadan önce,
AFCEA’nın

küresel

güvenlik

misyonunu

benimsemiş,

yenilikçi

fikir

ve

düşüncelere, çözümler ve vizyona sahip 30.000 üyesi ile 1600 şirketin
oluşturduğu platformun göz önüne alınması önemlidir. Böylece üyelerimiz;
bilişim teknolojileri, haberleşme, istihbarat ve anayurt güvenliği ile benzeri
alanlarda küresel boyutta kamu, akademik ve sanayi uzmanlarının dâhil
olduğu geniş bir ağın parçası olmaktadır.
Üyelere her ay derneğin haberleşme, elektronik, istihbarat ve bilişim
sistemleri alanındaki ana profesyonel yayını olan SIGNAL dergisi ücretsiz
olarak gönderilmektedir.
Üyelerimize, AFCEA International, AFCEA Europe, AFCEA Türkiye veya diğer
şubelerin düzenlediği veya desteklediği ulusal ve uluslararası konferans,
sempozyum, seminer, sergi vb. etkinliklere üye olmayanlara göre daha uygun
katılma imkânları sunulmaktadır.
Üyeler dünyada bulundukları her yerde mevcut olan bir “yerel AFCEA şube
ağına”e hemen erişebilirler. Üyeler mesleki gelişim gereksinimleri hakkında
bilgi edinmek için düzenlenmiş, şube ve bölgesel faaliyetlerine davet edilirler.
AFCEA, üyelere daha uygun ücretle eğitim ve sertifikasyon olanakları
sağlamak amacıyla, çeşitli akademik mükemmeliyet merkezleri ile işbirliği
yapmaktadır. Ayrıca üyeler diledikleri takdirde kendi eğitimleri için AFCEA’nın
düzenlediği çeşitli kurslara katılabilirmektedirler. AFCEA Eğitim Vakfı’nın
küçük gruplar halinde geleceğin liderleri için düzenlediği liderlik forumları
katılanların samimi bir ortamda, tecrübeli ve yeteneğini kanıtlamış liderleri
dinleme ve onlardan çok şey öğrenme olanağı sağlamaktadır. Bunun benzeri
uygulamaları AFCEA Türkiye şubesince de düzenlenmektedir.
Küresel güvenlik pazarındaki talepleri karşılayabilmek için AFCEA, küçük, orta
ve büyük ölçekli şirketleri bir araya getirerek aralarında iletişim, paylaşım ve
işbirliğinin oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, AFCEA etkinlik ve konferansları
uluslararası ve bölgesel seviyelerde networking olanakları sağlamaktadır.

AFCEA marka ve üyelik tabanı dünya çapında yaygındır. Nereye giderseniz
gidin, yerel şubeler kanalıyla ağımıza dâhil olabilir ve yerel iş ortamı ve
küresel pazarlar ile etkileşim sağlayabilirsiniz. Kurumsal üyelere; uluslararası
etkinliklerde sponsor olma ve sergilemede indirim sağlanmakta, AFCEA’nın
ana

yayın

organı

olan

SIGNAL

dergisinde

reklam

verme

önceliği

verilmektedir. Ayrıca, AFCEA internet sayfasına reklam vermede indirim
avantajı, SIGNAL dergisine ücretsiz şirket profilinin dahil edilmesi, AFCEA’nın
on-line kurumsal üye rehberi kanalıyla, kamu ve sanayi kuruluşları nezdindeki
şirket görüntüsünün daha etkin hale getirilmesi avantajlar arasında sayılabilir.
AFCEA’nın sağladığı avantajlar arasında, SIGNAL dergisi kanalıyla kurumsal
başarıların duyurulması, kurum personeline başarılı olmak için gerekli
olanakları, ürün ve hizmetlerin sağlanması, özel eğitim ve networking amaçlı
çalıştaylar ve etkinlikler düzenlenmesi, uluslararası AFCEA etkinliklerine
indirimli kayıt ücreti ile katılabilme, dünya çapında birçok şubeler ile yakın
ilişkiler kurabilme imkânları sayılabilir.

