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IDEF 2021 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek
IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm
Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde icra edilecek.
Dünyanın en büyük 4 savunma sanayii fuarından biri olan ve Türk savunma
sanayii ürünlerinin vitrine çıktığı IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı,
ziyaretçi ve katılımcılardan 2019’da geçer not aldı.
2019 Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen, açılışı Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapılan fuarda 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet,
588 heyet üyesi ağırlandı. Fuara 15 Bakan, 13 Genelkurmay Başkanı, 4
Genelkurmay II’nci Başkanı, 1 Kara Kuvvetleri Komutanı, 2 Deniz Kuvvetleri
komutanı, 3 Hava Kuvvetleri Komutanı, 2 Emniyet Genel Müdürü, 4 Sahil Güvenlik
Komutanı, 16 Bakan Yardımcısı ve 13 Müsteşar ile çok sayıda sivil ve askeri tedarik
makamı katıldı.
53 ülkeden 481 yerli 580 yabancı olmak üzere toplam 1.061 firma ve firma
temsilciliğine ev sahipliği yapan fuarda, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile heyetler
arasında gerçekleşen görüşmelerde önemli ticari bağlantılar kuruldu ve 2.700
randevulu görüşme ve stant ziyareti, 100 imza töreni gerçekleştirildi.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 96 ülkeden 76.010 profesyonel tarafından
ziyaret edildi.
Yerli ve yabancı savunma sanayisi ürünlerinin 120.000 metrekarelik alanda
sergilendiği fuarı, 26 ülkeden 394 basın mensubu izledi.
Ziyaretçi ve katılımcı ilgisi sürecek
Fuarın katılımcı ve ziyaretçileriyle yapılan çalışmada, beklentilerinin ne ölçüde
karşılandığı ve değerlendirmeleri alındı.
Ziyaretçilerin % 96'sı "sonraki fuarı ziyaret etmeyi planladığını", % 99'u "memnun
olduğunu", yüzde 99'u "fuarı tavsiye ettiğini" belirtti.
Fuarı ziyaret nedenlerine bakıldığında ilk sırayı % 80'lik oranla "yenilikleri görme"
aldı. Bunu % 53'le "yeni iş fikirleri edinme", % 52'yle "sektörün ileri gelenleriyle
görüşme" izledi.
Katılımcıların % 95'i "fuardan çok memnun kaldığını", % 98'i "fuara tekrar stantla
katılacağını", % 93'ü "ziyaretçilerin niteliğinden ve niceliğinden memnun kaldığını", %
93’ü "iş çevresine tavsiye edeceğini" bildirdi.

