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Misyonumuz  

80 ülkede ve 100 A.B.D. şehrindeki ofislerimizden oluşan hizmet ağı ile, 

danışmanlık, ortak bulma, ticaret ve proje finansmanı hizmetlerimiz ile 

Türk - A.B.D. ticaret ilişkilerinin gelişmesine destek olmaktayız. 

 

Select USA – Amerika’da Yatırım: 
Amerika Birleşik Devletleri’ne yatırım yapmanın pek çok avantajı vardır. 
320 milyondan fazla nüfusu ve dünyanın en büyük ekonomisiyle, Amerika, 
şirketler için en önemli pazarlar arasında başı çekmektedir. Amerika’daki 
işgücü, dünyadaki en iyi eğitilmiş, en verimli ve en yenilikçi işgücü 
sıralamasında en ön sıralarda yer alıyor. SelectUSA, ABD’deki 
faaliyetlerinizi oluşturmanız ya da geliştirmeniz için gerekli bilgileri verir 
ve doğru bağlantıları kurmanızı sağlar.  
 

Amerika’ya Türk İş Adamlarından Oluşan Delegasyonlar: Amerikan Ticaret 

Bakanlığı’nın, başarılarını kanıtlamış çeşitli sektörlerden seçtiği 

fuarlarda; fuarlar hakkında bilgilendirilmenizden, fuara kaydınızın 

yapılmasına, seyahat lojistiğinizin organize edilmesinden, 

gereksinimleriniz doğrultusunda uygun Amerikalı firmalarla 

tanıştırılmanıza ve randevularınızın planlanmasına kadar sunulan 

hizmetler ile, fuar süresince zamanınızın verimli kullanmanız ve fuar 

deneyiminizin en verimli şekilde geçmesi sağlanır.  

 

Ticaret Finansmanı: Amerikan finansal kuruluşları; Ex-Im Bankası (EXIM), 

Yurtdışı Özel Yatırımlar Finansman Kurumu (OPIC), Ticareti Geliştirme 

Ajansı (TDA) işinizi büyütmek ve rekabet gücünüzü arttırmak üzere 

ticaret ve proje finansman olanaklarına ulaşmanızı sağlar. 

 

Hizmet Tanıtım Programı: Amerikan şirket ve yatırımcılarına hizmet 

sunmak isteyen Türk şirketleri için web sayfamızda bulunan hizmet 

sağlayıcı firmalar listesinde yer alabilirsiniz.  

 

Tedarikçi Belirleme Programı Firmanızın, Amerikan ekipmanları, ürünleri, 

hizmetleri ve teknolojilerine gereksinim duyması durumunda, 

Türkiye’deki Amerikan Ticaret Müsteşarlığı ofislerimiz, A.B.D.’deki 

100’den fazla şehirde bulunan ofislerimizle irtibata geçerek size en 

uygun tedarikçi firmanın bulunmasına yardımcı olur.  

 

 

 

 
 

 

 

Türkiye’deki A.B.D Ticaret 

Müsteşarlığı Ofisleri 

Ankara 

A.B.D Büyükelçiliği 
Atatürk Bulvarı No.110 
06100 Kavaklıdere 
Ankara, Türkiye 
 
Tel: (312) 455-5555 
E-posta: office.ankara@trade.gov  

İstanbul 

A.B.D Başkonsolosluğu 
Üç Şehitler Sok. No:2 
İstinye, İstanbul, Türkiye 
 
Tel: (212) 335-9040 
E-posta: office.istanbul@trade.gov  

İzmir 

A.B.D Ticaret Müsteşarlığı 
Atatürk Caddesi No:126-5 
35210 Pasaport 
İzmir, Türkiye  
 
Tel: (232) 441-2446 
E-posta: office.izmir@trade.gov  
 
Türkçe Web sayfamız: 
www.buyusa.gov/turkey  
 
İngilizce Web sayfamız: 
www.export.gov/turkey  
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Amerikan Ürün ve Hizmetlerini Satın Almanızı Kolaylaştıran 

Finans Kaynakları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
A.B.D. Ticaret Müsteşarlığı, Amerikan ürün ve hizmetlerini satın alırken 

finansman kullanmak isteyen Türk alıcıları ve Amerikalı firmaları bir 

araya getirir. 

 

The Export – Import Bank of United States (Ex-Im Bank) 
A.B.D.’nin resmi ihracat kredi kurumudur. Banka, ABD’den ithal edilen 
mal ve hizmetin alımında kredi imkanları sunar. Ex-Im Bank kredilerinin 
geri ödeme vadesi yatırım tutarı ve sektöre bağlı olarak 5 ile 18 yıl 
arasında değişmekte, ABD’den ithal edilen mal ve hizmetin %85’ine kadar 
kredi verilmekte, faiz oranları genelde ticari faiz oranlarına nazaran daha 
cazip olmaktadır.  Krediler doğrudan ya da aracı banka vasıtasıyla garanti 
vererek sağlanmaktadır.  Ayrıca yerli yatırımın %30’una kadar ilave kredi 
ile işletme kredisi de sağlanabilmektedir.  Yatırımcı veya ithalatçı %15 
peşin ödeme yapması gerekmektedir. Gerekli garantiler olması 
durumunda proje finansmanı da mümkündür.  Türk Ex-Im Bankası ve 
Amerikan Ex-Im arasındaki özel bir antlaşma sayesinde, üçüncü ülkelerde 
Türk ve Amerikan mal ve hizmetlerinin kullanıldığı ortak projelerde, her 
iki EXIM ortaklaşa kredi verebilmektedir.  
 

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 
OPIC ithal edilen malın menşeine bakmadan en az %25 ABD’li yatırımcı 
olması ya da bir Amerikan firmasının projenin developmanı esnasında 
uzun süreli bir hizmet kontratına sahip olması durumunda kredi 
vermekte, proje riski veya döviz kayıplarına karşı risk için sigorta 
yapabilmektedir.  Bu program, altyapı, telekomünikasyon, enerji, çevre, 
konut, havaalanı ve otel inşaatları, yüksek teknoloji, finans hizmetleri 
gibi yüksek yatırım miktarları gerektiren yatırımlara destek verir. 
 

U.S. Trade & Development Agency (USTDA) 
Özellikle Enerji, Yenilenebilir Enerji, Ulaştırma, Telekom ve Bilişim,  
Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler sektörlerinde fizibilite ve pilot projeler 
için hibe sağlar, ilgili sektörlerde ve potansiyel projelerde ABD’deki 
teknolojik uygulamaları göstermek ve ilgili ABD’li firmalarla tanıştırmak 
üzere ABD’ye teknik ziyaretler düzenler, potansiyel konu ve sektörlerde 
çalıştay, seminer ve (kapalı) konferanslar düzenler.  Her bir proje 
başvurusu, belirli kriterler dahilinde değerlendirilir.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
İletişim bilgileri 

Finans Sektörü Ticaret Uzmanımız 

Ceren Çetin 
T: (312) 457-7258 
E-posta: ceren.cetin@trade.gov 
 

Ex-Im Bank Resmi Web sayfası 

www.exim.gov 

 

Overseas Private Investment Corporation 
(OPIC) Resmi Web sayfası 
 
www.opic.gov  

 

U.S. Trade & Development Agency (USTDA) 

Resmi Web sayfası 

 

www.ustda.gov   
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