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SİRKÜLER (Savunma/2021)
Sayın Üyemiz,
Savunma ve havacılık sektöründe ihracat yapan firmalarımızın, mal gruplarına göre
düzenlenmesi ve bu mal gruplarında ihracat yapan firmaların yurt dışındaki alıcılar tarafından
kolay bir şekilde bulunabilmesi ve iletişime geçilebilmesi amacıyla İngilizce olarak “Savunma
ve Havacılık Sanayi İhracatçı Firma Arama Sitesi”nin - http://search.ssi.gov.tr - yapımı
tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.
Söz konusu sitede yer alacak firmalar belirlenirken 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ilgili
mal gruplarından ihracat yapanlar seçilmiştir. Firmalar, arama sonucunda alfabetik olarak
sıralanacaktır. Firma iletişim bilgileri için ilk etapta üyelik veri tabanımızda yer alan bilgiler
kullanılmıştır. Ancak siteye ilk girişinizde iletişim bilgilerinizi güncelleyebileceksiniz. KVKK
metnini onaylamayan firmaların iletişim bilgileri gösterilmeyecektir.
Bu itibarla, üyelik veri tabanında yer alan mail adreslerine giriş bilgileri gönderilmiş
olup, eğer giriş bilgileri tarafınıza ulaşmamış ise aşağıda bilgileri yer alan kişilerden giriş
bilgilerinizi talep edebilirsiniz. Siteye giriş yapıldığında, KVKK metnini onaylamanızı ve
iletişim bilgilerinizi kontrol ederek varsa güncellemelerinizi yapmanızı rica ederiz.
Diğer taraftan son üç yıl içerisinde ilgili mal gruplarından ihracatı olmayan firmaların
listeye dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, anılan sitede yer almak
isteyen üye firmalarımızın ise https://tinyurl.com/SSI-kayit adresinde yer alan formu
doldurmaları gerekmektedir. Formunuzun incelenmesi ve uygun görülmesi sonrasında
bilgileriniz siteye eklenecek ve giriş şifreniz size ayrıca iletilecektir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Detaylı bilgi için info@turksavunmasanayi.gov.tr adresine yazabilir veya aşağıda
bilgileri yer alan kişilere ulaşarak bilgi alabilirsiniz.
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