
 

 

A.B.D. TİCARET MÜSTEŞARLIĞI  
2013 Uluslararası Satın Alma Ticaret Heyetleri 
 
“İŞİNİZİ AMERİKALI ORTAKLARLA BÜYÜTÜN”  
 
Uluslararası Satın Alma Programı Nedir?  
 
Uluslararası Satın Alma Programı her yıl binlerce kalifiye yabancı alıcıyı, satış 
temsilcisini ve iş ortaklarını Amerikan Ticaret Fuarlarında bir araya getirir. Bu 
fuarlar, Türk şirketlerine Amerikalı iş ortakları seçmeleri için mükemmel bir 
fırsat tanırken küresel iş dünyasının da kapılarını açar.  
 
Ticaret Fuarlarına Amerikan Ticaret Müsteşarlığı ile Katılmanın Yararları 
Nelerdir?  
 
Uluslararası Satın Alma Programı çerçevesinde katıldığınız ticaret fuarlarında 
size en uygun Amerikan iş ortağını bulma şansınız artar. Daha fazla Amerikan 
ekipmanı, teknolojisi ve servis sağlayıcısına ulaşmakla birlikte, işinizin uzun 
dönemdeki başarısına odaklanmış Amerikan Ticaret Müsteşarlığı iş geliştirme 
uzmanlarının organize edeceği kilit toplantılara katılabilirsiniz. 
 
Amerikan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu Ticaret Heyeti üyesi olarak 
aşağıdaki ayrıcalıklara sahip olacaksınız:  
 
 En son Amerikan ürün, servis ve teknolojilerini ticari fuarlarda 
tanıyabilirsiniz,  
 Amerikan şirketleriyle birebir görüşme yapabilirsiniz, , 
 Amerikan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’nun fuarlara kayıt sırasındaki 
seyahat desteğinden yararlanabilirsiniz,  
 Seçkin Türk şirketlerinden oluşan ticaret heyetinin bir parçası 
olabilirsiniz,  
 Ticaret fuarlarına ücretsiz veya indirimli olarak katılabilirsiniz,  
 Fuara uluslararası ihracat amacı ile gelmiş Amerikalı şirketlerin listesine 
ulaşabilirsiniz,  
 Fuar öncesinde Amerikan Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin vereceği 
bilgilendirme toplantısına katılabilirsiniz,  
 Toplantı odası kullanımı, çeviri desteği, internet erişimi gibi olanakları 
ücretsiz olarak kullanabilirsiniz,  
 Planlanmış olan tarihlerin öncesine ve sonrasına uzatılan sergi 
saatlerinden yararlanabilirsiniz,  
 Otel rezervasyonu hizmetinden,  iş gezisi için hazırlanmış olan paket gezi 
programlarından ve indirimlerden yararlanabilirsiniz,  
 Ücretsiz veya indirimli olarak eğitimlere, tanıtım gösterilerine ve 
seminerlere katılabilirsiniz,  
 Şirket ve uluslararası ziyaretçi resepsiyonlarına katılma olanağı 
bulabilirsiniz.  
 Potansiyel teknik gezilere gidebilirsiniz.  
 
Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı’nın düzenlediği Uluslararası Satın Alma 
Programına katılmak için uçak bileti, otel ücreti ve ilgili masraflar katılımcı tarafından 
karşılanacaktır.  

 
 
A.B.D TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI  
TÜRKİYE OFİSLERİ  
 
Ankara  
 
A.B.D. Büyükelçiliği  
Ticaret Müsteşarlığı 
Atatürk Bulvarı No. 110 
06100 Kavaklıdere Ankara, 
Türkiye  
Tel: [90] (312) 427-6464  
Faks: [90] (312) 428-8760  
E-posta:  
Michael.Lally@trade.gov 
 
İstanbul  
 
A.B.D. Başkonsolosluğu  
Ticaret Müsteşarlığı İstinye 
Mahallesi Üçşehitler Sok.  
No: 2 İstinye, İstanbul, 
Türkiye 
Tel: [90] (212) 335-9040  
Faks: [90] (212) 335-9103  
E-posta:  
Manoj.Desai@trade.gov 
 
İzmir  
 
A.B.D. Ticaret Müsteşarlığı 
Atatürk Caddesi, No:126/5 
35210 Pasaport İzmir, 
Türkiye 
Tel: [90] (232) 441- 24 46  
Faks: [90] (232) 489-02 67 
Berrin.Erturk@trade.gov 
  
www.buyusa.gov/turkey 
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Etkinlik: ULUSLARARASI MİAMİ BOAT SHOW 
Tarih: 14-18 Şubat, 2013  Yer: Miami, Florida, ABD  
Açıklama: 3,000 tekne ve 2,000 katılımcının üzerinde katılımcısı ile bu fuarda, uluslararası alıcılar, tekne üreticileri ile tanışma, en yeni 
tasarımlı tekneleri deneme ve satın alma ve de her türlü donanım ve aksesuar üreticileri ile karsılaşma şansına sahip olacaklardır.  
Ziyaretçiler ayrıca, ilk deneyim seviyesindeki denizcilik ile tanışırken, tur teknelerinden mega-yatlara, dünya üzerindeki en fazla sayıda 
katamaran seçeneğinden, hem su ve hem de karada ve 6 fit ila 100 fit arasındaki büyüklükteki teknelere ve de her yaştan ve her bilgi ve 
deneyim düzeyindeki denizciler ile her bütçeye hitap eden deneyimlere, fuarın üç yerde yerleşik olan, Bayside Park, Sea Isle ve Miamarine, 
alanlarında ulaşma fırsatı bulabileceklerdir.  Hatta, gözetim altında sanal tekne kullanımını bile deneyimleyebilecektir. 
http://www.miamiboatshow.com/ E- posta: Berrin.Erturk@trade.gov  Tel: +90 232 441 2446 
 
 
Etkinlik: ULUSAL YAYINCILAR FUARI (NAB) 
Tarih: 8-11 Nisan 2013  Yer: Las Vegas, Nevada, ABD  
Açıklama: National Association of Broadcasters Show (NAB) 80 yılı aşkındır medya teknolojileri konusunda dünyanın en geniş içeriğine 
sahiptir. “Hollywood’un mutfağı” olarak da bilinen fuarda en son radyo, sinema, televizyon, uydu, internet yayın teknolojilerinin ve her yıl 
85,000’den fazla medya uzmanının bir araya gelmesini sağlayan etkinlik, Amerikan Ticaret Bakanlığı tarafınca resmen onaylı bir fuardır. 
http://www.nabshow.com/  E- posta: Ihsan.Muderrisoglu@trade.gov Tel: +90 312 417 9512 
 
 
Etkinlik: OTEL VE RESTORAN EKİPMANLARI FUARI (NRA) 
Tarih: 18-21 Mayıs 2013   Yer: Chicago, Illinois, ABD 
Açıklama: The National Restaurant Association Restaurant, Hotel-Motel Show (NRA Show), A.B.D. ve bölgedeki en büyük endüstriyel 
yiyecek ve ikram sektörü fuarıdır. 2012 senesinde fuarda 1,900 firma stant açmış ve 61,000 kişi fuarı ziyaret etmiştir. Bu fuarla aynı anda 
Uluslar arası Şarap ve Bira Fuarı (International Wine, Spirits and Beer - IWSB) da aynı mekanda açılmaktadır. NRA Show’da 900 civarında 
ürün grubu sergilenmektedir. Sergilenen ürünler arasında restoran ve ikram endüstrisine yönelik olarak porselen, cam işi, tabak ve servis 
takımları, endüstriyel fırınlar, pizza fırınları, ızgaralar, üniformalar, otel ekipmanları, soslar, pizza, salata ve çorba harçları, aperatif 
yiyecekler ve restoran ve otelcililik sektörüne yönelik yiyecek ve ikram ürünleri bulunmaktadır. Restoran ve otelcilik sektöründeki karar 
vericiler için uygun bir fuardır.  
http://restaurant.org/show  E-posta: Ebru.Olcay@trade.gov   Tel: +90 212 335 9223 
 
 
Etkinlik: PARIS HAVACILIK FUARI 
Tarih: 17-23 Haziran 2013  Yer: Paris, Fransa 
Açıklama: 17-23 Haziran tarihlerinde  Le Bourget’de  50.’si gerçekleşecek olan Paris Havacılık Fuarı kapsamında tüm sektör temsilcileri son 
teknolojik yenilikleri sergilemek üzere bir araya getirecektir.  Paris Havacılık Fuarı 45 ülkeden 2,000’in üzerinde  katılımcı ve dünyanın farklı 
bölgelerinden gelen 300,000’in üzerinde  ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşmektedir. 
http://www.paris-air-show.com/  E- posta: Ozge.Eksi@trade.gov  Tel: +90 312 417 6508 
 
 
Etkinlik: SU TEKNOLOJİLERİ FEDERASYONU FUARI VE KONFERANSI 
Tarih: 05-09 Ekim 2013  Yer: Chicago, Illinois, ABD  
Açıklama:  Su Teknolojileri Federasyonu Fuarı ve Konferansı (WEFTEC), 2011 yılında 923 şirketin stant açtığı  ve  17,000 ziyaretçinin geldiği, 
su konusunda dünyadaki en büyük konferans ve fuar olup; su  endüstrisinde faaliyet gösteren her şirket için çözümler sunmaktadır.  
http://www.weftec.org/   E- posta: Gorkem.Yavilioglu@trade.gov  Tel: +90 212 335 9372 
 
 
Etkinlik: ULUSLARARASI UNLU MAMULLER FUARI (IBIE) 
Tarih: 06-09 Ekim 2013   Yer: Las Vegas, Nevada, ABD  
Açıklama: Uluslararası Unlu Mamuller Fuarı (IBIE) üç yılda bir düzenlenen ve toptan ya da perakende unlu mamüller üretimi yapan 
profesyonellere yönelik tüm ekipman, malzeme ve tedarik çözümlerini bir arada sunan Amerika’daki tek uluslararası fuardır. Fuar, tahıl-
temelli gıda endüstrisindeki yeni teknolojiler, ürünler ve çözümlere ulaşarak işlerinde rekabetçi olmayı hedefleyen tüm dünyadan 20,000’in 
üzerinde sektör yöneticisine ev sahipliği yapmaktadır. 
http://ibie2013.org/   E-posta: Perim.Akguner@trade.gov Tel: +90 212 335 9197 
 
 
Etkinlik: ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ FUAR VE KONFERANSI 
Tarih:  21-24 Ekim 2013  Yer:  Chicago, Illinois, ABD  
Açıklama:  2013 Uluslararası Güneş Enerjisi Fuar ve Konferansı, Kuzey Amerika’da yer alan en kapsamlı ve en büyük Güneş Enerjisi 
etkinliğidir.  Her yıl güneş enerjisi veya benzer konularda faaliyet gösteren binlerce profesyonel şahıs bu etkinliğe katılır.  Yüzlerce firma, 
güneş panelleri, konsantre paneller, konsantre güneş kuleleri ve benzer ürünlerini sergiler.  Konferans panellerinde farklı teknolojiler 
tartışılır. 
http://www.solarpowerinternational.com  E-posta: Serdar.Cetinkaya@trade.gov  Tel: +90 312 417 2560 / +90 533 736 3323 
 
 
Etkinlik: MILIPOL ULUSLARARASI GÜVENLİK FUARI 
Date: 19-22 Kasım, 2013  Yer: Paris, Fransa 
Açıklama: Milipol, ABD Ticaret Bakanlığı’nın katılım gösterdiği uluslararası bir güvenlik fuarıdır. Anti-terörizmden yol güvenliğine, adli tıp 
hizmetlerinden sivil savunmaya kadar sergilenen bol çeşitlilikteki ekipmanlar güvenlik endüstrisindeki alt sektörlerin bir yansımasıdır. Sergi, 
47 ülkeden yaklaşık 1000 katılımcı ve 30,000 ziyaretçi çekmektedir. 
http://en.milipol.com/   E-posta: Yaprak.Cakilcioglu@trade.gov Tel: +90 312 417 2437 
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