SAYIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANI’NIN IDEF 2021 MESAJI
Türkiye’nin bir dünya markası olan ve dünyanın önde gelen fuarları
arasında yerini alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 15’incisi
IDEF 2021, 17 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı
Himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da
düzenlenecektir.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve
sorumluluğunda icra edilen IDEF, savunma sanayii alanında yüksek
teknolojiye sahip ürünlerin tanıtıldığı; yurt içi ve yurt dışından davet edilen
birçok heyetin katılımcı firmalar ile yüz yüze görüşme imkânı bulduğu ve
savunma sanayiinde uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine zemin
hazırlayan önemli anlaşmaların imzalandığı prestijli bir organizasyondur.
IDEF 2021 vesilesiyle Türk resmi makamları ile yerli / yabancı firma temsilcileri arasında
kurulacak temaslar aynı zamanda bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlayacaktır.
Millî Savunma Bakanlığı olarak dost ve müttefik ülkelerin resmi heyetlerini ve bu sektörde
faaliyet gösteren tüm değerli firmaları IDEF 2021 Fuarı / İstanbul’da görmekten büyük mutluluk
duyacağımızı ve IDEF’in başarılı bir şekilde icrası için her türlü desteği sağlamaya devam
edeceğimizi belirtmek isterim.
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IDEF 2021 MESSAGE OF THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE (DRAFT)
The 15th IDEF International Defence Industry Fair, IDEF 2021, a world
brand of Turkey and placed among the world's leading fairs, will be organized
between 25 – 28 May 2021 in İstanbul, under the auspices of the Presidency
of the Republic of Turkey and hosted by the Ministry of National Defence.
Under the management and responsibility of the Turkish Armed Forces
Foundation, IDEF is a prestigious platform where high-tech products are
introduced, face-to-face meetings are planned and carried out between the
official delegations and the participating companies, and important
agreements are signed providing a base to the development of international
cooperation in the field of defence industry.
IDEF 2021 will also contribute to regional and global peace through networks to be
established between official delegations and representatives of domestic and foreign companies.
I would like to emphasize that we will be pleased to host all companies in İstanbul as well
as hosting the official delegations of friendly and allied countries on the occasion of IDEF 2021,
and as Ministry of National Defence, we will continue to provide support for the success of IDEF.
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