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ABD Havacılık ve Savunma Heyeti Programı’na Amerikalı seçkin havacılık, 
uzay ve savunma teknolojileri firmaları katılacaklardır. Ankara ve 
İstanbul’da devlet kuruluşları ve özel sektörle görüşmeler yapacak olan 
bu şirketler kendilerine Türkiye pazarında temsilci / ortak / çözüm ortağı 
aramaktadırlar. Programın içeriği ve katılacak Amerikalı şirketlere ait 
bilgiler ilerleyen aylarda ABD Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
duyurulacaktır. 
 

Neden ABD Firmalarıyla İş Yapmalı? Neden şimdi? 

 

 Türkiye’nin sivil havacılıkta girdiği hızlı ilerleme sürecine, ABD’nin 
teknoloji ve finansman gücü de eklendiğinde Türkiye’de ve çevre 
ülkelerde iş geliştirmek için güçlü iş ortaklıkları 
oluşturulabilinecektir. 

 Savunma Sanayi alanında her zaman başı çeken ve teknolojik 
yeniliklere imza atan ABD’li şirketlerle doğacak işbirlikleri ve var 
olan ortaklıkların geliştirilmesi Türk Savunma Sanayi’ndeki hızlı 
yükselişe katıkıda bulunacak ve iki ülke arasındaki savunma ve 
ekonomik işbirliğini güçlendirecektir. 

 2011 yılında savunma harcamalarına 698 milyar dolar ayıran ABD 
bu alanda Dünya genelinde ilk sırada yer almaktadır. Aynı yıl 
içinde savunma alanında yaklaşık 76 milyar dolar Ar-Ge 
harcamalarına ayrılmıştır.  

 ABD’nin havacılık ve uzay alanındaki pazar büyüklüğü yaklaşık 
284 milyar dolardır.  

 ABD ve Türkiye arasında savunma ve havacılık alanında uzun 
yıllara dayanan başarılı ortaklıklar bundan sonra da devam 
edecektir. 

  

ABD’li Firmalarıyla Toplantılara nasıl katılacaksınız? 
 

• Heyet ile gelen sektöründe lider Amerikalı havacılık ve savunma 
firmaları ile Türk firmaları arasında gerek Türkiye’de gerek bölge 
ülkelerinde iş birliği oluşturmak üzere birebir toplantılar 
ayarlanacaktır.  

• Ayrıca Amerikan finansman kuruluşları ile görüşme imkânı 
bulacaksınız.  

• Başvuran Türk firmaları uygunluk açısından ön elemeden 
geçirileceklerdir.  

• Katılım ücretli değildir. 
 Gelecek olan firmaların faaliyet gösterdiği alanlar aşağıdaki 

gibidir: 
Uçak, helikopter ve diğer hava taşıtları / aksam ve parçaları,  
Kara –hava –deniz platformları / aksam ve parçaları,  
Elektronik sistemler,  
Telekomünikasyon sistemleri,  
Askeri yazılımlar,  
İletişim teknolojileri uzay teknolojileri ve benzer alanlar. 

 
 
 
 
KİMLER KATILMALI: 
Uzay ve havacılık şirketleri, 
havayolları, uçak / helikopter 
bakım ve onarım (MRO) 
firmaları, havacılık alanında 
temsilci / distribütör firmalar, 
savunma ve havacılık 
teknolojileri konularında 
faaliyet gösteren üretici 
firmalar, yazılım firmaları, 
savunma sanayi konusunda 
uzman temsilci firmalar, 
tersaneler  
 
 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
LÜTFEN BİZLE İRTİBATA 
GEÇİN:  
 
Özge Çırıka  
Ticaret Ataşe Yardımcısı 
ABD Elçiliği Ankara  
Tel: (312) 457 71 69  
ozge.cirika@trade.gov  
 
 
Başvurular ile ilgili detaylar web 
sitemizde duyurulacaktır: 

www.buyusa.gov/turkey  
 

Firmalarla Ankara ve 

İstanbul’da kısıtlı sayıda 

toplantı ayarlanabilecektir. 

Lütfen erken başvurunuz. 
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