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GÜVENLİK VE SAVUNMA 

 

TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar 
Birliği’nin (SSI) desteği ile organize edilen, güvenlik ve savunma konularını kapsayan SEDEC Fuar, 
konferans, B2B/B2G organizasyonu, üçüncü kez 28-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara ATO 
Congresium’da gerçekleştirilecektir. 
 
SEDEC; Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği, İç Güvenlik ve Savunma alt Sistemleri konularında ulusal ve 
uluslararası tüm oyuncuları bir araya getiren bir organizasyondur. SEDEC; Savunma Sanayii Başkanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı gibi ihtiyaç 
makamlarını üreticiler ile direk bağlantıya geçiren, ana sanayi üreticilerinin KOBİ seviyesinde tedarik 
zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayan etkin bir platformdur. Etkinlik, yurtdışından davet edilen 
satınalma heyetleri ile birlikte önceden planlanan ikili iş görüşmeleri kapsamında; yabancı orijinal 
ekipman üreticileri ile 1. ve 2. seviye tedarikçileri, Türk savunma ve güvenlik sanayisinin KOBİ’leri ve 
ana sanayi firmalarıyla buluşturma hedefindedir. Bu etkinlik kapsamında; Türk savunma ve güvenlik 
sanayinin yetenekleri ile başarıları yabancı misafirlere tanıtılacak olup, etkinliğin ilk gününde anayurt 
güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik ile savunma sanayinin tedarik zinciri konularında konferans 
gerçekleştirilecektir. 
 
İlki 2018 yılında başarılı bir şekilde gerçekleşen SEDEC konusu ve formatı itibari ile ülkemizde ilk kez 
düzenlenmiş ve her iki yılda bir gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 
 
2018 yılında 39 ülkeden güvenlik (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve savunma (asker) malzeme, teçhizat 

ve ekipmanları alan satın alma personeli, karar vericiler ve son kullanıcılar davet edilerek, Türk Güvenlik 

ve Savunma Sanayii üretici firmalar ile buluşturulmuştur. 3 gün süren etkinlik boyunca sektörün önde 

gelen yerli ve yabancı konuşmacılarından oluşan konferans yapılmış ve etkinliğin ikinci ila üçüncü 

gününde 4200 adet B2B/BTG yapılmıştır. İkinci etkinlik Pandemi nedeni ile 17-20 Eylül 2020 

tarihlerinde online yapılmış olup, Pakistan ve Endonezya’dan üst düzey yetkililer açılış konuşmasını 

gerçekleştirmiş, 24 ülkeden 254 firma 700 adet B2B/B2G yapmışlardır. 

 
2022 yılında üçüncüsü yapılacak olan etkinliğe 52 ülkenin temsilcileri, Askeri Ateşeler ile Frontex, 
Airbus Defence, Boeing Defence, MBDA, Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo, Sikorsky, Rolls-
Royce, Tawazun gibi sektörün öncü firmaları, kuruluş temsilcileri ve resmi olarak davet edilmiştir. 
 
Detaylı bilgi için info@sedecturkey.com ve sedec@sedecturkey.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 
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