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 Sirküler (Savunma - 2022) 

 

Sayın Üyemiz, 

 

29 Kasım – 01 Aralık  2022 tarihleri arasında Fransa - Toulouse’da 

gerçekleştirilecek olan AEROMART TOULOUSE 2022 Fuarı’na Milli Katılım 

Organizasyonu gerçekleştirilmesi çalışmalarına Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 

Birliği tarafından başlanmıştır. 

 

 2022 yılında 14. kez düzenlenecek olan AEROMART TOULOUSE, havacılık ve 

uzay sanayisi alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden birisidir. Başta AIRBUS olmak 

üzere Fransa’dan ve dünyadan önemli ana yüklenici firmalar ile alt yüklenici ve üreticileri 

hem sivil hem de askeri havacılık ve uzay sanayisi alanında işbirlikleri için bir araya 

getirmektedir. 2018 yılında düzenlenen etkinliğe, 45 farklı ülkeden sivil ve askeri havacılık ile 

uzay sanayisinde faaliyet gösteren, 1.500 firma katılım gerçekleştirmiş ve 16.000’in üzerinde 

ikili iş görüşmesi (B2B) gerçekleştirilmiştir.  

 

Üyelerimizin fuar katılımlarına destek olmak amacıyla katılım ücreti firma başına 

1.000.-Euro olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutara ; 6 m² konstrüksiyonlu stand alanı, her 

firmadan iki kişinin konferans, seminer, panel ve ikili iş görüşmelerine katılım  bedeli  ile 

yine her firmadan iki kişinin günlük öğle yemeği bedeli dahildir.  Söz konusu tutara ulaşım ve  

konaklama dahil değildir.   

 

AEROMART TOULOUSE 2022 Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan 

firmalarımız T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak 

yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda 

firmalarımızın Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) kayıt yaptırmaları zorunludur. 

 

Anılan fuara katılmak isteyen firmalarımız, https://tinyurl.com/SSI-AEROMART2022 

linkinde yer alan ön kayıt formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Bilgilerine sunulur. 

 

 

                                                                                                          Ebru ATAMER  

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü  
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