SAHA

EXPO

SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY SANAYİ FUARI

OYUN DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLERE
DOKUNUN

Ürünlerinizi ve Yeteneklerinizi Uluslararası Platforma Taşıyın.
Sınırsız İş birliği İmkanlarından Faydalanın.

SAHA EXPO’DA
Neler var? T

ürkiye’nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul
tarafından organize edilen SAHA EXPO bir kez
daha yerli ve milli savunma sanayinin gücünü sergilemeye, önemli iş birlikleri için etkin bir platform

olmaya hazır.

Türkiye’nin gururu olan dev savunma sanayi firmalarından,
KOBİ’lere üniversitelerden tedarikçilere, Ar-Ge merkezlerine
kadar savunma, havacılık ve uzay endüstrisinin içinde yer
alan tüm paydaşların bir araya geleceği SAHA EXPO hem
katılımıcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları
sunuyor.
Ulusal ve uluslararası ana üretici firmalar ile bir araya gelecek tedarikçiler kendilerini tanıtma, üretim yeteneklerini ve
potansiyellerini gösterme fırsatı bulacak.
İnsansız silahlı ve silahsız hava aracı üretiminden, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatına,
denizaltı ve savaş gemilerinin üretiminden, tank ve teçhizatlarının, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimine, siber
güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar, savunma, havacılık ve uzay sektöründeki tüm alanlarda üretime
katkı sağlayan, ileri teknolojiye sahip firmalar, geliştirdikleri
en yeni sistemleri ve ürünleri SAHA EXPO ilk kez sergileyecek.

SAHA EXPO’DA YER
ALMANIZ İÇİN 6 NEDEN

1

Teknoloji

Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim
potansiyelinin sergilendiği fuarda
bu gücün bir parçası olduğunuzu
göstermek

3
5

Hedef Kitle
Ulusal ve uluslararası alım heyetleri
ve profesyonel ziyaretçilerle bir araya
gelmek ve hedef kitleye yakın olmak

Geniş Pazar

İhracat potansiyelinizi keşfetmek,
ihracat pazarınızı genişletmek, ürün
ve yeteneklerinizi daha geniş kitlelere
duyurmak
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İnovasyon
Savunma, havacılık ve uzay
endüstrisine yönelik inovatif en yeni
çözümlerinizi doğru adreslere sunmak

İş Fırsatları
Kendi hedefleriniz ve vizyonunuz
çerçevesinde iş birliği fırsatları yakalamak ve marka bilinirliğini uluslar arası
platformda sağlamak

Potansiyel
Sadece 4 günde, yüzlerce potansiyel
müşteri ile bir araya gelip potansiyeli
dönüştürebilme fırsatını yakalamak

Türkiye’nin yüksek teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde üretim
yapabilir ve ihraç edebilir bir ülke olması hedefiyle hayata geçirilen ve başarıyla sürdürülen
“Milli Teknoloji Hamlesi”ne adanmış sanayicilerin buluşacağı SAHA EXPO’ya katılımınızı
bekliyoruz.

KATILIMCI PROFİLİ
•

Kamu Kurumları ve Kamu

•

Üretim Tesisleri

•

Kara Platform Üreticileri

•

Deniz Platform Üreticileri

•

Hava Platform Üreticileri

•

Sivil Havacılık ve Uzay Sektörü

•

Elektrik Elektronik Sektörü

•

Yazılım Sektörü

•

Elektromekanik ve Otomasyon Sektörü

•

Tasarım, Modelleme ve Simülasyon Sektörü

•

Metal ve Metal Şekillendirme Sektörü

•

Makina ve Üretim Ekipmanları Sektörü

•

Özel Alaşımlar ve İleri Malzemeler Sektörü

•

Teknik Tekstil Sektörü

•

Kompozit Sektörü

•

Test ve Sertifikasyon Sektörü

•

Kimya Sektörü

•

Üniversiteler

•

Sivil Toplum Kuruluşları

ZİYARETÇİ PROFİLİ
•

Savunma Sanayi Sektörü Temsilcileri

•

Silahlı Kuvvetler Temsilcileri

•

Yerli ve Yabancı Sanayi Firmaları

•

Yerli ve Yabancı Mühendislik Firmaları

•

AR-GE Uzmanları

•

Mühendisler

•

Akademisyenler

•

Yabancı Büyükelçilik Mensupları

•

Sivil Toplum Kuruluşları

•

Basın Mensupları

•

Öğrenciler

SAHA EXPO SANAL FUAR
Dünyanın ilk 3 boyutlu savunma
sanayi fuarı SAHA EXPO’ya 290 firma
katılımıyla birlikte 536 3D ürün
tanıtıldı

SANAL FUAR VERİLERİ

290

536

115000

32000

FİRMA

3D ÜRÜN

ZİYARETÇİ

B2B GÖRÜŞME

SAHA İstanbul’un geleneksel savunma sanayi fuar konseptine yeni bir soluk
getirdiği, sektörün birçok firmasının ağırlandığı SAHA EXPO, yoğun ilgiyle
kapılarını kapattı. Sektörün sanayicileri, teknoloji geliştiricileri ve ürün almak
isteyen yerli, yabancı alım heyetlerini bir araya getiren fuarı; 98 bini yerli, 17
bini yabancı olmak üzere 115 bini aşkın kişi ziyaret etti. 290 firmanın 536
ürününü üç boyutlu olarak tanıttığı fuarda 32 bin 832 B2B görüşme yapıldı.
Türkiye’nin savunma gücünün sanal dünyaya taşındığı SAHA EXPO’da; ilk gün
102 firma 3D ürün sergiledi. Bu sayı yoğun ziyaretçi katılımıyla birlikte 290’a ulaştı. Yine ilk gün 355 sergilenen ürün sayısı da
536’ya yükseldi.
Hiçbir yerde tanıtılmayan ürünler fuarda görücüye çıktı
Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “SAHA İstanbul öncülüğünde
gerçekleştirdiğimiz fuarımızla Türkiye’nin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisinde yerli üretim potansiyelini
dünyaya gösterme şansını yakaladık. Fuarımız son derece yoğun bir ziyaret aldığından dolayı 9 Nisan olan bitiş tarihini 9
Mayıs’a kadar uzattık. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Kıta Afrikası, Uzak Doğu, Ukrayna, Rusya gibi
savunma sanayisinin önemli aktörlerinden birçok firma ve devlet temsilcisi fuarımızı ziyaret etti. Savunma sanayisinde sektör
oyuncularının ürettiği ve daha önce hiçbir yerde tanıtılmayan ürünleri fuarımızda görücüye çıkardık. Fuarımızla milli teknoloji
hamlemize önemli katkılar sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirdik. Kümelenmemizin sektöre ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne
katkılarını artıran etkinliklerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
TİHA ve ATAK da tanıtıldı
SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, fuara özel sanal fuar uygulaması XperExpo’yu geliştirdi. Uygulama sayesinde
katılımcılar; üç ana salondan oluşan fuarda stantları gezerek, ürünleri ve katalogları inceleme imkânı buldu. Katılımcılar ayrıca
ürünlere ve firmalara ait tanıtım videolarını izledi ve karşılıklı video konferanslara katılabildi. Fuarda, Akıncı Taarruzi İnsansız
Hava Aracı (TİHA), Cezeri, ATAK helikopteri, Milli Muharip Uçağı, TB2 ve füze sistemleri başta olmak üzere savunma ve havacılık
sanayinde yüzlerce firmanın ürünleri ve geliştirdiği sistemler tanıtıldı. Türkiye’nin havacılık motorları olarak bilinen TJ 300 ve PG
50 motorları; SAR 762 MT ve SAR 127 MT silahları ilk kez SAHA EXPO’da sergilendi.

SAHA EXPO SANAL FUAR
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
Ferdi TEKÇE
Andasis Elektronik Genel Müdürü
Başlangıçta bazı endişeler taşıdıklarını ancak geçmişte katıldıkları fiziksel fuarlardan daha verimli bir
deneyim yaşadıklarını bildirdi.
Fuarda çok sayıda görüşme yapma olanağı bulduklarını dile getiren Tekçe, şunları kaydetti:
“Özellikle birkaç firmayla çok ciddi çalışmalara başladık. Bir arada iş yapabilme konusunda süreçlerimiz
ilerliyor ve birkaçının fiziksel sonuca döneceğini de görüyoruz. O anlamda da çıktıları bakımında fuarın
faydalı olduğunu, sonuç ürettiğini söylememiz mümkün. Bir arada çalışacağımız, kendi tasarladığımız
ürünleri üreteceğimiz ya da tasarımda bir arada çalışabileceğimiz firmalarla da birbirimizi karşılıklı tanıma fırsatları bulduk.”
Haberleşme alanında gömülü sistem tasarlayıp ürettikleri bilgisini veren Tekçe, “Bunu gidip herhangi bir
jenerik fuarda anlatabilme ihtimaliniz çok zor. Sahaya çıkabilmek, kendinizi anlatabilmek, partnerler ya
da birinci müşteri bulabilmek adına SAHA EXPO’nun çok ciddi faydasını gördük.” dedi.

Abdullah YİĞİT
Daimia Bilişim ve Mühendislik İş Geliştirme Müdürü
Daimia Bilişim ve Mühendislik İş Geliştirme Müdürü Abdullah Yiğit, tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok organizasyonun iptal edilmesine sebep olan Kovid-19 salgını nedeniyle firma ziyaretlerinin kısıtlanmasının, ürün servis hizmetleri ve müşterilere sunumu noktasında kendilerini oldukça etkilediğini dile
getirdi.
SAHA EXPO Sanal Fuarı sayesinde hizmet ve servisleri hakkında birçok firmayla görüşme yapma imkanına ulaştıklarını vurgulayan Yiğit, “B2B görüşmeleri çerçevesinde firmaların ihtiyaçlarını, potansiyel
konuları görüşme ve ilerleyen dönemlerde projeye dönüşme fırsatlarını da değerlendirmekteyiz.” diye
konuştu.

FİRMA GÖRÜŞLERİ
Merkad Makina, fuarda görüşme yapılan bazı firmalarla gizlilik sözleşmesi aşamalarını geçti ve en kısa
sürede çalışmaya başlamaya hazırlanıyor.
CTech, SAHA EXPO’da yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerine ürünlerini daha etkin tanıtma fırsatı yakaladı.
Özellikle platformlarda kullanılan yerli alt sistemleri yabancı firmalara tanıtma imkanının sağlanması
şirkete önemli bir fırsat sundu.
Pals Elektronik, görüşme yaptığı firmalarla, birlikte geliştirilebilecek projeler ve ürün gruplarına yönelik
konu başlıklarını saptadı. Görüşülen firmaların ürünlerinin aktif olarak ticaret yapılan uluslararası pazar
ve bölgelerde satış imkanları da değerlendirilirken, potansiyel iş birliklerinin ilk adımı SAHA EXPO’da
atıldı.
Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi de yurt içinden
ve dışından katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirip iş birlikleri için bir altyapı oluşturdu.

İLETİŞİM
Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul, No: 1/9A, Üst Zemin Kat
D:104-105
Pendik 34906 İstanbul – TÜRKİYE

+90 216 999 70 18 info@sahaexpo.com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
(TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR

