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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

 Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarına sınırı olan ABD, Kanada ve 

Meksika’nın arasında yer almaktadır. Ülkenin Kanada ile 8.893 km (Alaska ile 2.477 

km’lik sınır dahil) ve Meksika ile 3.141 km uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. 

 ABD, çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir 

cumhuriyettir. Federal devlet yapısı 50 Eyalet ve başkent Vaşington DC’yi (District 

of Columbia) içermektedir. 

 Dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen 

ABD ekonomisinde, üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından 

tüketilmekte ve sağlanmakta olup, dünya çapında kamunun ağırlığının bu kadar az 

olduğu başka bir ekonomi bulunmamaktadır. 

 2018 yılı itibariyle , Bursa ilinden A.B.D.’ye 608 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 200 milyon dolar olmuştur. 

 2019 verilerince Bursa’da A.B.D. sermayeli 21  firma bulunmaktadır.  

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan A.B.D.’ye  ihracat yapan 

firma sayımız 350’dir.  

 2018 yılında ABD’nin ihracatında en önemli ülkeler, Kanada, Meksika, Çin, Japonya 

ve İngiltere’dir. Ülkemiz ABD’nin ihracatında 28. sırada yer almaktadır.  

 ABD’nin 2018 yılı ithalatında öne çıkan sektörler arasında; otomobiller, mineral 

yakıtlar, telefonlar, bilgisayarlar, ilaçlar, oto yedek parçaları, serum ve aşılar, 

elektonik eşya, kamyon/kamyonetler ve mobilya yer almaktadır. 

 ABD 2018 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumundadır ve söz konusu 

ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı %4,9’dur. ABD ile son 

yıllardaki ticaretimiz incelendiğinde, ülkemiz aleyhine dış ticaret açığı verildiği 

gözlenmektedir. 2018 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %4 azalma göstererek 

8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 2018 yılında ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre %2,5 artış ile 12,4 milyar dolar 

olmuştur. 2018 yılında dış ticaret açığımız 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  
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1. GENEL BİLGİ 

 
 

RESMİ ADI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

YÖNETİM BİÇİMİ FEDERAL CUMHURİYET 

BAŞKAN DONALD TRUMP 

BAŞKENT WASHINGTON D.C. 

NÜFUS (WORLDOMETERS 2019) 329,700,117 

YÜZ ÖLÇÜMÜ ( KM² ) 9.826.675 

DİL İNGİLİZCE 

PARA BİRİMİ ABD DOLARI 

GSYİH (MİLYON $)- 2019 IMF 21.344.667 

KBGSYİH ($)-2019 IMF 64,767 

BÜYÜME ORANI (%)-2019 IMF 2,33 
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1.1. Coğrafi Konum 

Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarına sınırı olan ABD, Kanada ve Meksika’nın arasında yer almaktadır. 

Ülkenin Kanada ile 8.893 km (Alaska ile 2.477 km’lik sınır dahil) ve Meksika ile 3.141 km uzunluğunda sınırı 

bulunmaktadır. 

Yüzölçümü bakımından dünyanın 3. en büyük ülkesi olan ABD, Güney Amerika ve Rusya Federasyonu’nun 

yarısı, Afrika Kıtası’nın onda üçü, Avrupa Birliği alanının da iki katı kadar karasal alana sahiptir. ABD topraklarının 

en yüksek noktası 6,198 metre ile McKinley Dağı, en alçak noktası -86 metre ile Ölüm Vadisi’dir. 

Orta bölgelerde ova ve düzlükler, batıda dağlar, doğuda tepeler ve alçak dağlar, Alaska’da nehir yataklarının 

oluşturduğu geniş vadiler ve engebeli araziler, Hawaii’de de volkanik coğrafi yapısı gözlemlenmektedir. 

 

1.2. Siyasi ve İdari Yapı 
ABD, çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Federal devlet yapısı 
50 Eyalet ve başkent Vaşington DC’yi (District of Columbia) içermektedir. Federal sistem uyarınca federal 
yönetim ile içişlerinde serbest olan eyalet yönetimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Anayasa’da 
tanımlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı prensibi hakimdir. 
 
ABD Başkanı, yürütmenin başı olarak Federal Hükümet kurum ve kuruluşlarına yönelik politikaları belirler ve 
yürütülmesini sağlar. Buna ilaveten, yasal olarak Başkan gümrük, vergiler ve diğer ticari konularda karar vermek 
ve tedbirler almak konusunda yetkili kılınmıştır. 
  
ABD Kongresi; ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yasama biriminden oluşmaktadır. 
Senato, her bir eyaletten 2 üye olmak üzere toplam 100 sandalyeden oluşmaktadır. Toplam 435 sandalyeden 
oluşan Temsilciler Meclisi’nin görev süresi 2 yıldır. 
  
ABD’de son başkanlık seçimi 8 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan 2016 ABD Başkanlık 
Seçimlerine Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak giren Donald John Trump ABD’nin 45. Devlet Başkanı 
seçilmiştir. 
ABD’nin eyaletleri; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of 
Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, 
Washington, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming’dir. District of Colombia ABD’nin federal bölgesidir. 

 

1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

ABD İstatistik Bürosu’nun (US, Bureau of Census) tahminlerine göre 325,4 milyon (2017) olan ABD nüfusunun 

sürekli biçimde artarak 2025’de 346 milyon, 2050 yılında 400 milyon olması beklenmektedir. 

Dünyanın en fazla nüfusa sahip üçüncü ülkesi olan ABD’de nüfusunun %19,4’ü 0-14 yaş, %66,2’si 15-64 yaş 

arasında olup, %13,9’u da 65 yaş ve üstündedir. 2050 yılında 65 yaş ve üstü olan nüfusun toplam nüfusun % 

20,9’unu oluşturacağı öngörülmektedir. Nüfusun %82’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam 

süresi kadınlarda 77,1 yıl; erkeklerde 81,9 yıldır. 

 

Etnik gruplar itibarıyla ele alındığında, ülke nüfusunun % 77,66’sı beyaz, % 13,17’si siyah, % 5,26’sı Asya kökenli, 

% 1,24’ü Amerikan ve Alaska yerlisi, % 0,23’ü de Hawai ve diğer Pasifik Adaları kökenlidir. Hispaniklerin %88,15’i 

beyaz olmakla birlikte siyah veya Asya kökenli de olabilmekte ve toplam nüfusun % 17,1’ini oluşturmaktadır. 

Hızla büyüyen Hispanik nüfusun 2050 yılında toplam nüfusun %30,6’sını oluşturacağı tahmin edilmektedir. 
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ABD’de yabancı ülke doğumlu 38 milyonun üzerinde kişi yaşamaktadır. Ülke, dünyanın en kalabalık 5. 

İspanyolca konuşan nüfusunu barındırmaktadır. Hispanik göçmenlerin daha çok Güney Batı bölgelerine 

(özellikle California, Teksas ve Florida) yerleştikleri ve bölgedeki nüfusun %25’inin oluşturdukları tahmin 

edilmektedir. Asya kıtasından gelen göçmenlerin ise batı sahillerine, Hawaii, New York, Boston, Chicago ve 

Houston’a yerleştikleri gözlenmektedir. Diğer taraftan, Afrika kökenli göçmenler ise çoğunlukla güneydoğu 

sahillerine yerleşmektedir. 

ABD’de GSYİH’nin büyük kısmı özel tüketim harcamalarına ayrılmakta ve özel sektör sabit sermaye yatırımları 

tüketime oranla daha düşük kalmaktadır. 

1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 
ABD topraklarının %5’i şehir ve yollardan, %26’sı ekilebilir araziden, %21’i ormanlardan ve %21’i diğer 
alanlardan oluşmaktadır. ABD, çok çeşitli iklim yapısına ve çöl, dağ ve ormanlar bakımından çok fazla çeşitlilik 
gösteren bir topografyaya sahiptir. Michigan ve Superior gölleri, 50.000 km2 alana sahip göller olup, Missouri 
(4.090 km) ve Mississippi (3.770 km) ülkenin en uzun nehirleridir. 

Doğal afetler açısından ABD önemli risk altındadır. Özellikle tropikal fırtınalar Haziran ayından Kasım ayı sonuna 
kadar Florida ve Körfez çevresinde büyük zararlara ve su basmalarına neden olmaktadır. Batı sahillerinde 
özellikle Kaliforniya’da deprem ve sarsıntılar sıklıkla yaşanmaktadır. 

Batı eyaletlerinde neredeyse her yıl büyük orman yangınları yaşanmakta olup, hektarlarca ormanlık alan zarar 
görmektedir. Orta bölümde yer alan eyaletler açısından en büyük risk ise şiddetli kasırgalardır. Diğer taraftan 
doğu sahillerinde çeşitli yıllarda susuzluk büyük bir sorun olarak yaşanmıştır. Bununla beraber, ülkede doğal 
afetler son derece iyi organize edilmiş erken uyarı ve ilk yardım sistemi ile daha az zararla atlatılır hale gelmiştir. 
  
ABD’nin sahip olduğu başlıca doğal kaynaklar; kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, 
demir, civa, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol ve doğal gazdır. Doğayı koruma konusunda bilincin oluşması 
sonucu hava ve su kirliliğine karşı ve nesli tehlikeye giren hayvanlar için çevre korumacı düzenlemelerin ve 
önlemlerin alınmasıyla ABD’de su ve havanın kalitesi giderek artmıştır. Havada bulunan karbon-monoksit gazı 
ve sülfür-dioksit gazları 1970’lerdeki düzeyine kıyasla ciddi oranında azalmıştır. 

ABD, yaklaşık olarak dünyadaki toplam karbondioksit kirliliğinin %25’ini üretmektedir. 

1.5. Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 
 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA/USMCA) 

ABD Başkanı Trump, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki 1 trilyon dolarlık ticareti düzenleyen ve 1 Ocak 1994 
tarihinden bu yana yürürlükte olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)'nın "adil olmadığı" 
gerekçesiyle değiştirilmesini ve söz konusu Anlaşmanın yerini alacak yeni bir Anlaşma imzalanmasını talep 
etmekte idi. Yapılan revize çalışmaları neticesinde, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA, The United 
States Mexico Canada Aggreement)’nın 2019 yılının ikinci yarısında  yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

 Trans- Pasifik Ortaklığı (TPP) 

Avustralya, Yeni Zelanda, Brunei, Singapur, Peru, Şili, Vietnam, Malezya, Meksika, Kanada ve Japonya ile Trans-
Pasifik Ortaklığı (Trans Pasific Partnership-TPP)  Serbest Ticaret Anlaşması tamamlanmıştır. 

 Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) 

Avrupa Birliği (AB) ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership-TTIP) devam etmektedir. 

Dünya GSYİH’nın %47’sini ve küresel ticaret akışının %30’unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) ile Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) unsurunu da içeren kapsamlı bir Transatlantik 
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Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) tesis edilmesine yönelik ilk tur müzakereler 2013 yılı Temmuz ayında 
gerçekleştirilmiş; bugüne kadar sonuncusu 3-7 Ekim 2016 tarihlerinde Brüksel’de olmak üzere 15 tur müzakere 
yapılmıştır. 

Son turda bugüne kadar tarafların ayrı ayrı önermiş olduğu metinlerin birleştirilmesi ile metinler üzerindeki 
mevcut farklılıkların giderilmesine çalışılmıştır. Mevcut durumda söz konusu Anlaşmanın 30 başlığa sahip 
olacağı ortaya çıkmış olup, her başlıkta farklı oranlarda ilerleme sağlanmıştır. Gelinen aşamada taraflar 
arasındaki temel anlaşmazlık noktaları otomotiv sektörü ile tarım ürünlerinde verilecek tavizler, kamu alımları, 
hizmetler, fikri mülkiyet hakları kapsamında coğrafi işaretler hususu, sağlık ve bitki sağlığı konusunda 
biyoteknoloji (GDO’lu ürünler) alanı ve sektörel alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
  
8 Kasım 2016 tarihinde ABD’de yapılan seçimler sonrası Donald Trump’ın ABD başkanı olmasıyla TTIP’in 
geleceğine ilişkin bir belirsizlik dönemine girilmiştir. AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström 11 Kasım 2016 
tarihinde Brüksel’de düzenlenen Ticaret Konseyi’nde verdiği basın konferansında TTIP müzakerelerinin mevcut 
durumda devam etmesinin gerçekçi olmadığını belirtmiş, bununla birlikte ABD tarafının hazır olmasıyla birlikte 
müzakereleri tekrar başlatmaya kendilerinin hazır olduğunun altını çizmiştir. 2018 yılında da mevcut belirsizlik 
ve gerilim devam etmektedir. 

 Çok Taraflı/ Çoklu Anlaşmalar 

ABD, 1 Ocak 1995 tarihinden bu yana Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesidir. ABD DTÖ’nün dünya ticaret sistemi 
içindeki önemini kabul etmekle birlikte yaklaşık 14 yıldır sürdürülen Doha Turu görüşmelerinden sonuç 
alınmasının artık mümkün olmadığını ileri sürmektedir. 

ABD tarım ve sanayi ürünlerinde pazara giriş, tarımsal destekler gibi alanlarda görüşmelere hazır olduğunu, 
ancak, bunun artık Doha Turu gündemi üzerinde yapılmasının uygun olmadığını, geçen 14 yıl içinde şartların 
tamamen değiştiğini ve DTÖ’nün de artık Doha Turunun dışına çıkarak, dünya ticaretinin yeni gündemine göre 
hareket edilmesi gerektiğini iddia etmektedir. 

ABD, NAMA müzakereleri alanında, tarife indirimlerini en üst seviyede yapmayı ve NAMA’da gerçek pazara 
girişi sağlamayı hedefleyen “Friends of Ambition” grubuna dahildir. 

ABD, hem Bilgi Teknolojileri Anlaşması (ITA) ile Kamu Alımları Anlaşmasına taraftır. Ayrıca, ABD Çevresel 
Ürünler Anlaşması (EGA) müzakerelerine de taraftır.    

DTÖ üye devletlerinin 2/3’ünün iç onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürülüğe girmesi öngörülen 
Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı ABD, 23 Ocak 2015 tarihinde onaylamıştır. 

  
Öte yandan, 2012 yılından bu yana sürdürülen Hizmet Ticareti Anlaşması (TiSA) müzakerelerinin AB ve 
Avustralya ile birlikte eş başkanlığını yürüten ve inisiyatifi başlatan ülkelerden olan ABD, müzakerelerde de en 
etkin ve yönlendirici ülkedir. 

Ancak Aralık ayında gerçekleştirilmesi öngörülen müzakere turu, ABD’deki Başkanlık seçimlerinin ardından iptal 
edilmiş ve müzakerelere ara verilmiştir. Müzakerelerin 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da yeniden 
başlatılması yönünde bir beklenti bulunmamaktadır. 
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2. GENEL EKONOMİK DURUM 

2.1. Ekonomik Yapı 

Dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen ABD ekonomisinde, üretim ve 

hizmetlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından tüketilmekte ve sağlanmakta olup, dünya çapında 

kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu başka bir ekonomi bulunmamaktadır. 

Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun ilki zengin doğal kaynakları, diğeri ise 

nitelikli işgücüdür. ABD verimli toprakları, zengin mineral yatakları, elverişli iklim koşulları ve diğer doğal 

kaynakları ile ekonomik büyümenin sağlanması açısından çok uygun bir ortama sahiptir. ABD aynı zamanda, 

iletişim ve bilgi teknolojileri alanında “kolay uyum sağlayabilen ve yetenekli” işgücünün eğitimine de büyük 

önem vermektedir. Tüm dünyada “beyin göçü” olarak adlandırılan, bilim ve teknoloji dallarında eğitim almış 

yetenekli ve zeki gençlerin ABD ekonomisine kazandırılması, sorunların çözümünde anahtar rolü olan bir araç 

olarak görülmektedir. 

Yeni ekonomi kavramı çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), hizmet sektörünü ekonominin en önemli 

bileşeni haline getirmiştir. Ekonomiye yön veren başlıca sektörler; motorlu taşıtlar, uzay ve havacılık, iletişim, 

kimyasallar, elektronik ve bilişim (IT) sektörleridir. 1990’lı yıllarda yaşanan teknolojik dönüşüm ile birlikte 

geleneksel imalat sanayinin bir bölümü yüksek teknoloji ve iş gücü verimliliğine uyum sağlamıştır. Ancak ithal 

girdi düzeyi yüksek mamul mallar üreten sektörler ciddi zorluklarla karşılaşmış olup, üretimlerini daha düşük 

maliyetli ülkelerde sürdürme yoluna gitmişlerdir. 

Tarım ve hayvancılık GSYİH’nin yüzde olarak küçük bir oranına sahip görünmekle birlikte oldukça verimlidir. 

ABD, gıda maddeleri ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler arasındadır. 

 İmalat sektörü, iş dünyası harcamalarındaki artışa bağlı olarak ABD’nin ekonomik toparlanma sürecinde en 

önde gelen sektör olmuştur. İmalat sanayinin öne çıkan alt sektörleri arasında havacılık ve uzay sanayi, 

telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik ve bilgisayarlar yer almaktadır.  

Hizmetler sektörü, GSYİH’nın yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun 

Hizmetler Sektörü Raporu’na göre, ülkenin hizmetler sektöründeki rekabet gücü, profesyonel hizmetler 

sektöründeki başarısından kaynaklanmaktadır. ABD hizmet ticaretinde önemli olan diğer sektörler arasında 

finans, sağlık, ulaşım ve emlak sektörlerini saymak mümkündür. En çok gelişme gösteren sektörler arasında 

perakendecilik, bilişim, sanat ve eğlence sektörleri de ön plana çıkmaktadır. 

ABD gelir dağılımı eyaletler bazında farklılıklar göstermektedir. Sanayi üretiminde Kuzeydoğu’nun üstünlüğü 

özellikle 1990’lardan itibaren gerileme gösterse de bölgenin ekonomideki ağırlığı hala fazladır. Ağır sanayi 

üretiminden verimliliği yüksek hafif sanayi üretimine geçişle birlikte Batı ve Güney eyaletleri de ekonomiden 

daha çok pay almaya başlamışlardır. 

GSYİH’si neredeyse İtalya kadar olan Kaliforniya’yı büyüklük açısından Teksas, New York,  Florida ve İllinois 

izlemektedir. Eyaletler bazında hane başına ortalama gelire bakıldığında ise Maryland’in en yüksek gelire sahip 

olduğu, Mississippi eyaletinde de gelirin en düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. ABD hanehalkı geliri 

Doğu ve Batı eyaletlerinde genellikle ortalamanın üstünde gerçekleşmiştir. 24 eyalet ile District of Columbia 

ortalamanın üstünde gelire sahip olurken, 26 eyalet ülke ortalamasının altında kalmıştır. Bu durum bölge olarak 

incelendiğinde, Kuzeydoğu eyaletlerinin (Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York 

ve Rhode Island -Maine hariç-) ülke ortalamasının üzerinde gelire sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Benzer 

şekilde Batı bölgesinde yer alan eyaletlerin (Alaska, Colorado, California, Hawaii, Utah ve Washington) 

hanehalkı geliri de ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir. Büyüme hızı nispeten geride kalan eyaletlerde hem 

nüfus artış hızının az olduğu, hem de yüksek teknoloji yerine geleneksel tarım ve sanayi sektörlerinde üretime 

ağırlık verildiği gözlenmektedir.  
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2.2. Ekonomi Politikaları 

Dünya ekonomisinin büyüme motoru olan ABD’nin izlemekte olduğu ticaret ve yatırım politikaları gerek 

gelişmiş, gerekse gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından her zaman çok yakından ve dikkatle izlenmektedir. 

 

ABD’de Başkan tarafından önerilen ve Kongre’de kabul edilen yıllık bütçe, uygulanacak maliye politikalarını da 

içermektedir. Mali yıl Ekim ayında başlayıp, Eylül ayında sonlanmaktadır. Para politikaları hükümetten bağımsız 

olarak Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir. 

 

Dünyanın en güçlü parası olan ABD Dolarını basan ABD için cari açığın finansmanı sorunu, güçlü doğrudan ve 

portföy yatırımı şeklinde gelen yabancı sermaye yatırımları nedeniyle uzun yıllar ciddi sorun teşkil etmemiştir. 

Ancak ABD Dolarının mevcut etkinliğini yitirmesi, başka para birimlerinin (örneğin Avro) piyasalarda geçerli ve 

belirleyici hale gelmesi, özellikle enerji (petrol, doğal gaz) ve emtia piyasalarında ABD Doları yerine başka para 

birimlerinin kullanılmaya başlanması, ABD ekonomisi için büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştır. 

 

Hazine kağıtlarının en güvenli yatırım aracı olarak algılanması ile birlikte kar paylarının düşük seyretmesi ve özel 

sektörün borçlarını azaltmaya yönelik tutumları, devletin borçlanma konusunda sorun yaşamamasına neden 

olmaktadır. ABD’nin ekonomi politikaları genellikle krize odaklı olup, iyileştirme amaçlıdır. Almanya ve Japonya 

gibi sanayileşmiş ülkelere göre kişisel vergi oranları düşük seyreden ABD’de kurumlar vergisi oranı yüksektir. 

Kurumlar vergisi Japonya’nın ardından ikinci sırada olan ABD’de en yüksek kurumlar gelir vergisine sahip 

eyaletler arasında Pennsylvania, Minnesota, New Jersey ve Washington DC sayılabilir. Vergi politikası hükümet, 

eyalet yönetimi, belediye ve vilayet gibi yerel yönetim tarafından gerçekleştirilmektedir. Satış vergileri ise 

eyaletler arasında farklılık göstermektedir. 

3. EKONOMİ’DE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

3.1. Tarım ve Hayvancılık 

ABD’de tarım ve hayvancılık, GSYİH’nin %1,1’ini teşkil etmekle birlikte, küresel ölçekte karşılaştırıldığında 

önemli bir üretim potansiyeli söz konusudur. Yaklaşık 2,2 milyon çiftliğin ve 920 milyon dönümlük tarım 

arazisinin bulunduğu ABD’de tarım ve hayvancılık sektöründe çoğunlukla özel sektör faaliyet göstermektedir. 

Tarım ve hayvancılık sektörü 2011 yılında %13,6 ve 2012 yılında %3,7 küçülmüştür. Sektörün 2013 yılında %2,1 

büyüdüğü öngörülmektedir. Tarımsal ürün ihracatı toplam üretimde oldukça büyük bir paya sahiptir. Toplam 

tahıl üretiminin dörtte biri ihraç edilmektedir. Başlıca ihraç ürünleri: mısır, soya fasulyesi, buğday, tütün, 

pamuk, sorgum, patates, pirinç ve yulaftır. ABDli üreticiler dünya mısır ve soya üretiminin %40’ını, sorgum 

üretiminin %25’ini gerçekleştirmektedir. Bu güçlü üretim altyapısı, yenilikçi gıda işleme sanayisi ve güçlü 

markaları sayesinde ABD, dünyanın en büyük gıda ihracatçısı olmuştur.  

3.2. Sanayi 

ABD, üretim maliyetleri açısından daha ucuz bölgelere kaçan ABD’li firmalara rağmen, dünyanın en büyük 

imalat sanayisine sahiptir. 1992-2007 yılları arasında işgücü verimliliğindeki artış ile imalat sanayi yaklaşık %4 

büyümüş olup, üretimdeki verimlilik ise bu oranın iki katı şeklinde ekonomiye yansımıştır. 2008-2012 

döneminde büyüme kaydeden sanayi sektörünün GSYİH’ye katkısı 2012 yılında %19,2’ye yükselmiştir. Özellikle 

ilaç, havacılık ve uzay sanayi gibi ileri teknoloji gerektiren lider sektörler, imalat sanayinde önemli yer 

tutmaktadır. ABD’li kimyasal üreticileri dünyadaki toplam üretimin %30’unu gerçekleştirmektedir. Bilgisayar 

ekipmanı, yazılım ve yarı iletken maddelerin üretiminde 70’li ve 80’li yıllarda lider konumunda olan ABD 

firmaları, son dönemlerde yoğun bir rekabet ile karşı karşıyadır. Tekstil gibi geleneksel sektörlerde bir dönüşüm 

yaşanmış olup, yurt dışında daha düşük maliyetli üretim yapılabilecek merkezler tercih edilmiştir. Motorlu 

taşıtlar gibi bazı diğer sektörlerde ise, yeni üretim teknikleri ile verimlilik artışı sağlanmış, ancak aşırı kapasite 

ve özellikle Japon üreticilerin şiddetli rekabeti ile karşı karşıya kalınmıştır. 
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3.3. Müteahhitlik Hizmetleri 

AGSYİH’nin yaklaşık %5’ini oluşturan müteahhitlik sektörü kilit öneme sahiptir. Hükümetin izlediği politikaların 

da etkisiyle 2007 yılının sonlarında ev sahibi olanların oranı %68 ile dünya standartlarının üstünde 

gerçekleşmiştir. Ev satın almaların %90’ı “mortgage” kredisi ile gerçekleştirilmiş olup, yaşanan krizin en önemli 

sebeplerinden olan konut kredileri nedeniyle ev fiyatlarında önemli düşüşler yaşanmıştır.  

ABD’de yaşanan ekonomik kriz müteahhitlik sektörünü yurt dışında faaliyetlere yöneltmiştir. Özellikle 

Afganistan, Rusya, Libya ve Irak gibi ülkelerde yürütülen projelerde Türk ve ABD firmaları arasında güçlü bir 

işbirliği mevcuttur. 

3.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

Havayolu: Dünyadaki hava taşımacılığının %50’sini ABD’nin yurt içi uçuşları oluşturmaktadır. Ülkenin büyüklüğü 

nedeniyle şehirlerarası yolculuklarda havayolu tercih edilmektedir. 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları ve SARS 

krizi, havacılık şirketlerinin ciddi mali krizler yaşamasına neden olmuştur. Ülkede toplam 15. 095 havaalanı ve 

126 adet helikopter pisti bulunmaktadır. Uluslararası Hava Limanları Konseyi’nin verilerine göre 2011 yılında 

Atlanta Hartsfield Havaalanı’ndan 92 milyon yolcu, Şikago O’Hare Havaalanı’ndan 67 milyon yolcu, Los Angeles 

Havaalanı’ndan 62 milyon yolcu, Dallas-Forth Worth’dan 58 milyon yolcu geçiş yapmıştır. Kargo taşımacılığında 

öne çıkan havalimanları ise Memphis, Anchorage, Louisville, Miami ve Los Angeles’dır. 

Karayolu: Karayolu ulaşımında en fazla kullanılan araç, otomobildir. Karayolu taşımacılığı, toplam taşımacılık 

içinde ağırlıklı paya sahiptir. ABD, toplam 6,5 milyon kilometreyi aşan karayolu ağı ile dünyada 1. sıradadır. Bu 

yolların 4,4 milyon kilometresi asfaltlanmış olup, 2,1 milyon kilometresi asfaltlanmamıştır. Asfaltlanmış yolların 

yaklaşık 75. 283 kilometrelik kısmı, ekspres otoban olarak kullanılmaktadır. 

Demiryolu: Hava ve karayolu taşımacılığının rekabetine rağmen demiryolları özellikle kısa mesafeli şehir içi 

taşımacılıkta en fazla kullanılan yoldur. Federal hükümetin desteklediği Amtrak, Boston-New York-Washington 

koridorunda dünyanın en hızlı treni “Acela” faaliyette bulunmaktadır. 

İletişim: ABD, 150 milyon sabit hat ve 280 milyon mobil hat abonesi ile dünyanın en gelişmiş telekomünikasyon 

sektörlerinden birine sahiptir. Ülkede 2011 yılı itibarıyla 498 milyon ABD kaynaklı web sitesi bulunmakta olup, 

son veriler itibarıyla 245 milyon kişi internet kullanıcısıdır. 

Bilişim Teknolojisi: ABD, yüksek teknolojiye ve verimliliğe sahip firmaları ile bilişim sektöründe dünyada öncü 

ve lider konumdadır. ABD firmalarının sahip oldukları küresel belirleyici rol özellikle bilgisayar üretimi, yazılım 

ve internet servislerinde ortaya çıkmaktadır. 

Basın-TV: TV firmaları özel sektöre aittir. 40-50 civarında televizyon istasyonu bulunmakla birlikte, geleneksel 

olarak; ABC, CBS, NBC, Fox, WB, CW tarafından pazar paylaşılmış durumdadır. The New York Times, The 

Washington Post, Los Angeles Times ve The Wall Street Journal hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınan 

gazetelerdir. 
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3.5. Enerji 

ABD, dünyanın en büyük enerji üreticisi, tüketicisi ve net ithalatçısıdır. Dünya sıralamasında petrol rezervleri 

ile 14. doğal gaz rezervleri ile 4. ve kömürde 1. sırada yer almaktadır. Enerji ithalatının %80’ini ham petrol ve 

petrol ürünleri oluşturmaktadır. Günlük ham petrol ithalatının 9 milyon varil düzeyinde olduğu tahmin 

edilmektedir. Ham petrol üreticisi başlıca bölgeler; Meksika Körfezi, Teksas, Alaska ve California’dır. 

Doğal gaz üretimi, dünya üretim artış hızının gerisinde kalmakla birlikte, yıllık 651,3 milyar metreküp ile istikrarlı 

bir durum arz etmektedir. Daha güvenli ve temiz bir enerji kaynağı olması nedeniyle Latin Amerika ve Orta 

Doğu ülkeleri ABD’nin tedarikçisi haline gelmiştir. Teksas, Oklahoma, New Mexico, Louisiana ve Wyoming doğal 

gaz üreticisi ilk beş eyalettir. ABD’nin toplam doğal gaz ithalatının yaklaşık %89’u Kanada’dan yapılmaktadır. 

Elektrik üreten sanayiler girdi olarak petrol ve petrol ürünlerini değil, kömür ve nükleer enerjiyi seçmişlerdir. 

Elektrik tüketiminin yaklaşık 4 trilyon kilowatt/saat düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Nükleer tesislerin 

güvenilirliği konusundaki şüpheler nedeniyle kömür üretimi daha hızlı artış göstermektedir.  

3.6. Finansal Hizmetler 

ABD ekonomisinde önemli bir yer tutan ve yaklaşık 6 milyon insanın çalıştığı sektör, aynı zamanda dünya lideri 

olma özelliğini de taşımaktadır. Yasal düzenlemeler, Merkez Bankası (FED), Sermaye Piyasası Kurumu ve 

Federal Mevzuat Sigorta Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. New York, finans merkezi olma özelliğini 

korumakla birlikte; Şikago, Boston, Philadelphia, San Fransisko ve Los Angeles diğer önemli merkezler olarak 

öne çıkmaktadır.  

Dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nın (New York Stock Exchange Euronext, 

NYSE) 100’den fazla ülkeyi kapsayan 2308 kayıtlı firması ve Dünya Menkul Kıymet Borsaları Federasyonu 

(World Federation of Exchanges, WFE) verilerine göre yaklaşık 18,0 trilyon Dolar piyasa değeri bulunmaktadır. 

ABD çapında pek çok menkul kıymet borsası bulunmaktadır.. 

4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

4.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

ABD halihazırda dünyanın en fazla doğrudan yabancı sermaye çeken ülkelerinden birisidir.  Ayrıca, Amerikan 
Hazinesi’nin çıkardığı borçlanma tahvilleri ve bonoları bütün dünya yatırımcıları açısından önemli bir yatırım 
aracıdır. ABD’deki sermaye piyasaları tüm dünya yatırımcılarının sermaye aktardığı piyasalardır. 

Amerika Birleşik Devletleri genellikle yabancı yatırımcıya konuksever bir yatırım ortamı ile birlikte geniş pazar 
imkanları sunmaktadır.  Vergi kanunları, haksız rekabet, menkul kıymetlerin halka satışı, tüketicinin korunması, 
işçi ve göçmen hukuku, telif hakkı, marka ve patent, icra-iflas, gıda, eczacılık ürünleri, çevre ve kirlilik kontrolüne 
ilişkin düzenlemeler,  yabancı yatırımcıyı ilgilendiren federal kanunlar kapsamındadır. ABD hukuk düzeni, 
federal yargının yanı sıra, eyalet ve yerel hukuk düzenlemeleri üstüne kurulmuş ender bir kanuni sistemdir.   

ABD’de işletme kurmayı planlayan yatırımcılar belli federal ve eyalet iş teşviklerinden ve yardımlarından 
faydalanabilmektedir.  Örneğin, Ekonomik Kalkınma İdaresi (Economic Development Administration), ABD 
Konut ve Kentsel Kalkınma İdaresi (U. S.  Department of Housing and Urban Development Administration), 
yerel eyalet kalkınma kurumları ve yerel Ticaret Odaları (Chambers of Commerce) bu türden yardımlar sağlayan 
kuruluşlar arasındadır. Bu kuruluşların yanı sıra Küçük Ölçekli İşletmeler İdaresi (Small Business Administration) 
de bu türden yardım sağlayan kuruluşlar arasında sayılabilir.   
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ABD’ye yönelik yabancı sermaye yatırımlarının büyük bir kısmı başta İngiltere olmak üzere, Japonya, Almanya, 

Hollanda, Kanada ve Fransa tarafından yapılmaktadır.  1980’li yıllardan itibaren ABD’deki yabancı sermaye 

yatırımları dikkat çekici boyutta artarken, ABD’nin yurtdışına yönelik yatırımlarında özellikle 2000’li yıllarda 

dikkate değer artışlar görülmektedir.   

4.2. Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 
Serbest ticaret bölgeleri ABD Gümrük ve Sınırları Koruma Birimi (US Customs and Border Protection) tarafından 
yönetilmektedir. Kurulmaları için Serbest Ticaret Bölgeleri Kurulu’nun onayı gerekmekte olup, Serbest Ticaret 
Bölgeleri Kanunu’na tabidirler. (http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/grantee/regs.html)   

Serbest Ticaret Bölgeleri Kurulu’nun düzenlemeleri, Federal Yönetmelikler Kodu’nun Title 15 başlığı altında, 
Bölüm 400’de ve ABD Gümrük ve Sınırları Koruma İdaresi Yönetmeliği’nin bölgeler hakkındaki Title 19 başlığı 
altında, Bölüm 146’da düzenlenmiştir. (http://www.trade.gov/ftz) 

Serbest Ticaret Bölgeleri kamu ve özel sektöre ait kuruluşların sponsorluğunda kurulabilmektedir. Daha 
önceden ilan edilen ücret tarifelerleriyle, belediye hizmetlerine benzer şekilde hizmet verilmektedir. 
 
Genel amaçlı bir serbest ticaret bölgesi, kullanıcılara çok uygun fiyatlar ve ulaşım imkanlarıyla donatılmış 
stoklama ve dağıtım depoları sunmaktadır. Bu bölgelerin çoğu kullanıcılarına kendi yerlerini inşa etme olanağı 
tanıyan endüstri parklarını da içermektedir. 

Diğer taraftan alt-bölgeler (subzone) genellikle genel amaçlı serbest ticaret bölgelerinde faaliyet göstermesi 
mümkün olmayan belirli bir fabrika veya üretim kompleksine benzer hakların tanınması şeklindedir. 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html adresinden bütün eyaletlerdeki serbest bölgelere 
ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

Serbest ticaret bölgelerine en fazla girişi olan ürünler, araba ve yedek parçaları, ham petrol ve türevleri, 
elektronik ürünler ve parçaları, makina ve ekipman, bilgisayar, ofis ekipmanları, tekstil, konfeksiyon ve deri, 
audio-video ekipman, kimyasallar, meyve suyu konsantreleri, tütün metal ve mineral ürünler, mücevher ve 
saat olmuştur. 

Serbest Ticaret Bölgeleri Ulusal Derneği’ne, http://www.naftz.org adresili web-sitesinden ulaşmak 
mümkündür. 

4.3. Ülkede İş Kurma Mevzuatı 

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ve rekabetin en yoğun yaşandığı bu piyasada şirket kurarken, özellikle 

ekonomik maliyetlerin düşürülmesi açısından çeşitli teşvik mekanizmalarından yararlanılması önem 

taşımaktadır. ABD’de şirket kurulurken, en önemli husus kurulacak şirketin türüdür. Şirketler, Ortaklık 

(Partnership), Ticari Şirketler (C veya S Corporations), Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership) ve Sınırlı Sorumlu 

Şirket (Limited Liability Company) şeklinde faaliyet gösterilebilmektedir.  

Farklı şirket statüleri hakkında karşılaştırmalı bilgi için New York’ta yerleşik Zara Hukuk Bürosu’ndan (www. 

zaralawny.com ) bilgi temin etmek mümkündür. Özellikle ortaya çıkması muhtemel hukuki anlaşmazlıkların 

çözümünde, seçilen şirket türü hukuki prosedürün şeklini değiştirmektedir. 

Şirketin türüne karar verildikten sonra, şirketin faaliyet göstermesi açısından zorunluluk arz eden önemli 

hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/grantee/regs.html
http://www.trade.gov/ftz
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html
http://www.naftz.org/
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Lisans: Şirketin faaliyet göstermesi için iş yerinin bulunduğu Eyalet Valiliği/Yerel İdare gibi resmi kuruluşlardan 

alması gereken ruhsattır. 

İşveren Kimlik Numarası: Özellikle işçi çalıştırılan şirketler için zorunludur. 

Yerleşme Sertifikası: Kiralanacak veya satın alınacak gayrimenkule ait belgedir. 

Firma ismi: Kurulacak şirketin belirli bir ismi olması gerekmektedir. 

Marka, patent: Şirkete ait telif haklarının korunması ile ilgili olarak belge alınması, şirketin yararınadır. 

Vergi: Vergi ödemek için numara almak zorunludur. 

ABD'de şirket kurmak isteyen yabancı işadamlarının "oturma" ve "çalışma" iznine sahip olması zorunludur. 

Şirketin türüne karar verilmesinin ardından; genellikle Eyaletlerin Valilik Ofislerinde faaliyet gösteren ilgili 

bölüme başvurularak, formların doldurulması sonrasında bu bölümün verdiği "lisans" ile ticari faaliyet 

gösterme yetkisi alınmaktadır. 

Şirkette ABD'li bir ortağın bulunması kuruluş aşamasının kolaylaşmasını sağlamaktadır. Şirketin kurulması ve 

lisansın alınmasının ardından, eğer işadamı şirket ortağı ise E1, şirketin sponsorluğunda yönetici ise H1B vizesi 

almak üzere vize statüsünü değiştirme talebinde bulunabilmektedir. Her iki vize, aslında ABD'de "geçici 

çalışma" vizesi olup, sırasıyla 2 ve 3 yıllık kalış süreleri sağlamaktadır. Vize konularında göçmen işlerinde 

uzmanlaşmış avukat veya danışmanlık firmaları ile temasa geçilmesi tavsiye edilmektedir. 

ABD genelinde yabancı uyrukluların mülk edinmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Gayrimenkul 

alım satım işlemleri "emlakçı" şeklinde nitelendirilebilecek firmalar aracılığıyla yapılmakta, hem alıcı hem de 

satıcı bu firmalara komisyon vermek suretiyle işlemi gerçekleştirmektedir. Alım-satım işlemlerinde banka veya 

diğer mali kurumların sağladığı 30 yıla varan vadeli krediler de kullanılabilmektedir. 

ABD'deki federal yönetim biçiminden dolayı, şirket kurma ve teşvik mekanizmaları uygulama bazında eyaletler 

arasında farklılık göstermektedir. Bu itibarla, ABD'de faaliyet gösterilecek bölge seçilirken şirket kurma 

prosedürlerinin belirlenmesi ve teşvik imkanlarının araştırılması önemlidir. 

 

4.4. Yatırımlara Sağlanan Teşvikler 

YABD’de değişik eyaletlerce kendi bölgesindeki yatırımları ve ihracatı artırmak amacıyla, yatırımın yapılacağı 

yer, sektör, yaratacağı istihdam ve yatırımın büyüklüğü gibi kriterleri dikkate alarak, bedelsiz arazi temininden 

uygun koşullu kredi sağlamaya ve vergi muafiyetinden bedelsiz arazi teminine kadar çok çeşitli teşvikler 

sağlanmaktadır. Virginia ve Maryland eyaletlerinde uygulanan yerel teşvikler aşağıda derlenmiştir. 

 Virginia Eyaletinde Yatırımcılara ve İhracatçılara Sağlanan Teşvikler 

Virginia eyaleti teşvik olarak; altyapı geliştirme hibeleri, vergi iadesi ve istisnaları ile teknik eğitim programları 

sağlamaktadır.  

Kurumsal Gelir Vergisi: Eyalette uygulanan kurumsal gelir vergisi oranı % 6'dır. Virginia şirketlerinin uluslararası 

faaliyetlerinden kaynaklanan karlarından vergi alınmamaktadır. 
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Eyaletin girişimci bölgeleri veya kalkınmada öncelikli bölgelerindeki şirketlerde personel sayısının 50, diğer 

bölgelerde ise 100'ü aşması halinde, aşan sayı için 1.000 ABD Doları vergi iadesi yapılmaktadır. Ayrıca, 

şirketlerin dönüşümlü ürün işlenmesinde kullandıkları makina ve teçhizat için de, bu teçhizatın toplam 

maliyetinin % 10'u kadar bir vergi iadesi alması söz konusudur. 

Şirketlerin, personelin çocuklarına gündüz bakımı amacıyla yapacakları bina inşaatı, modernizasyonu gibi 

işlerden kaynaklanan maliyetlerinin % 25'ine kadar vergi iadesi talep etme hakları bulunmaktadır. Şirketler 

personeline verecekleri teknik eğitim programları maliyetlerinin % 30'u nispetinde vergi iadesi alabilmektedir. 

Mülkiyet Vergisi: Eyalet bazında mülkiyet vergisi uygulanmamakta, sadece yerel idareler nezdinde vergi 

alınmaktadır. Gayrimenkuller ve şirketin mal varlığı üzerinde vergi bulunmamakta olup, yerel idareler de çevre 

kirliliği kontrol üniteleri, geri dönüşüm makinaları, rehabilite edilmiş ticari veya sınai arazi, imalatçı şirketin 

elektrik üretici teçhizatı, güneş enerjisi ekipmanı ve çevre restorasyonu amaçlı alanları, tamamen veya kısmen 

vergiden muaf tutabilirken, AR-GE amaçlı taşınabilir özel mülkiyet, yarı iletken imalat sanayi makina ve 

teçhizatı, bilgisayar sistemleri, uçak, temiz yakıt kullanan araç ve Internet hizmetlerinde kullanılan taşınabilir 

özel mülkiyet için de düşük oranlı vergi uygulayabilmektedir. 

Satış Vergisi İstisnaları: Virginia da uygulanan % 4,5 oranındaki satış vergisi ABD genelindeki en düşük oranlar 

arasında yer almaktadır. Bu verginin belli başlı istisnaları aşağıda sıralanmaktadır: 

• Doğrudan üretimde kullanılan makina, teçhizat, yedek parça, sanayi yakıtı ve hammadde alımları, 

• Distribütörler tarafından yeniden satış amaçlı alınan ürünler, 

• Çevre kirliliğini kontrol cihazları, 

• Şirkete mahsus bilgisayar programları, 

• Boru ve hatlarla taşınan her türlü kamu hizmeti (su, atık su, elektrik, gaz, vb.) 

• AR-GE'de kullanılan her türlü malzeme, 

• Film, video ve diğer audio üretimi ile ilgili alımlar, 

• Internete ulaşım ve ilgili haberleşme sistemleri. 

Girişimci Bölgeleri - Teknoloji Bölgeleri: Eyalette tespit edilen 56 girişimci bölgesinde; 30 ay içinde 15 milyon 

ABD Doları tutarında yatırım yaparak, 50 kişilik istihdam yaratan şirketler ilk yıl % 80, takip eden 10 yıl boyunca 

da % 60 oranında gelir vergisi matrahı tutarından vergi iadesi alabilmekte, 50 kişinin üzerinde istihdam 

yaratılması durumunda vergi iadesi oranını müzakere edebilmektedir. 100 milyon dolarlık yatırım ve 200 

istihdam sözkonusu ise, yapılan yatırımın %5 nispetindeki kısmı gelir vergisi iadesi yapılabilmektedir. Ayrıca 

yaratılan yeni ve tam gün istihdam için, üç yıl içinde her bir istihdam başına 500 ABD Doları karşılıksız yardım 

da sağlanmaktadır. 13 adet teknoloji bölgesinde ise, yerel idarelerin uyguladıkları vergi istisnaları başta olmak 

üzere çeşitli teşvik imkanları mevcuttur. 

İşgücü Teşvikleri: Sermaye yatırımı 1 milyon doları geçen, en az 25 yeni istihdam yaratan, saat başı 8 dolar 

minimum işe başlama ücreti veren, şirket cirosunun yarısından fazlasını Virginia dışında kazanan ve en az bir 

eyalet veya ülke karşısında rekabet edebilir bir proje oluşturabilen firmalar, "Workforce Services" programı 

çerçevesinde, eğitim analizi, işe alma ve evde eğitim programları belirleme, elektronik medya hizmetlerinden 

yararlandırma gibi konularda teknik yardım alabilmektedir. 
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Altyapı Teşvikleri: Şirketlerin kuracakları fabrikalar için, mevcut olan karayolunun iyileştirilmesi veya mevcut 

olmaması durumunda yeni yol yapılması için 300.000 ABD Doları'na kadar firmalara yardımda 

bulunulabilmekte, eyaletin ekonomik kalkınmasına hız sağlayacak durumlarda ise 450.000 dolara kadar 

demiryolu döşemesine imkan sağlanmaktadır. 

Serbest Bölgeler: Eyalet genelinde 6 serbest bölge bulunmakta olup, bu bölgelere ithal edilen ürünler ABD'ye 

girişine kadar geçen süre içinde vergilendirilmemekte, ayrıca üçüncü ülkelere re-eksport yapılabilmektedir. 

Yukarıda yer alan bu teşviklerin yanı sıra, çeşitli isimler altındaki mali fonlardan da yararlanılabilmektedir. 

 Maryland Eyaletinde Şirket Kurma ve Teşvikler 

Maryland Eyaletinde, vergi istisnaları ve iadesi dışında; teşvik olarak imalatçı firmalardan brüt makbuz vergisi, 

kurumsal "franchising" vergisi, kar vergisi, yabancı ortakların tabi olduğu gelir vergisi ve okul vergisi 

alınmamaktadır. 

Kurumsal Gelir Vergisi: Eyalet genelinde vergi oranı %7 olup, her şirket bu vergiyi ödemek zorundadır. Eğer 

şirket yabancı ortaklı bir şirketse ve yabancı payı %50'nin üzerindeyse, yabancı ortağın elde ettiği gelir vergi 

matrahından düşülmektedir. 

Kurumsal gelir vergisi kapsamında teşvik olarak; girişimci bölgesi vergi iadesi, istihdam yaratma vergi iadesi, 

"One Maryland" ekonomik kalkınma vergisi iadesi, AR-GE vergi iadesi sayılabilmektedir. 

Mülkiyet Vergisi: Eyalet içindeki mülkiyetin değeri mevcut piyasa değeri üzerinden %100 oranında 

hesaplanmakta olup, vergi hesaplanan değere göre alınmaktadır. Başta imalatta kullanılan bilgisayar sistemleri 

olmak üzere, şirketin sahip olduğu özel mülkiyetten vergi alınmamaktadır. 

Bu vergi dahilinde teşvik olarak; yerel idarelerin yeni veya büyüyen imalatçı firmalara yönelik vergi iadesi 

uygulamaları mümkün olurken, ayrıca girişimci bölgelerinde faaliyet gösterip mülkiyetlerini iyileştiren yeni ve 

büyüyen firmalara vergi iadesi de uygulanmaktadır. 

Satış Vergisi: % 5 olarak uygulanan bu verginin önemli istisnaları aşağıda sıralanmıştır: 

• Sermaye ve sermaye olarak kaydedilmemiş imalatta kullanılan makina ve ekipman, 

• Üretim sahasında kullanılan emniyet ve kalite kontrol teçhizatı, 

• İmalat veya test aşamasında kullanılan taşınabilir kişisel mallar, 

• Soğutma, ısıtma ve aydınlatma amaçlı olmayan ve imalat aşamasında kullanılan yakıtlar, 

• Satmak üzere tekrar yazılmış bilgisayar programları, 

• Test etme dahil AR-GE faaliyetlerinde kullanılan ekipman, 

• Eyaletler arası veya uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan uçak, gemi, demiryolu karayolu araçları.. 
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4.5. Oturma ve Çalışma İzinleri 

ABD’de yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar değişik kaygılar taşımaktadır. Yatırımcının amaçlarına 

uyabilecek en uygun iş yapısına karar verebilmek için emlak, şirket yapısı ve vergi konularında avukatlara 

danışmak önem arz etmektedir. Bununla birlikte, yabancı yatırımcıların ABD’deki yatırımlarında başlangıçta 

gözden kaçırabilecekleri en önemli konulardan bir tanesi göçmenlik konusudur. Bu konunun planlanması 

ABD’de kurulacak şirketin hisse sahiplerinin ve dolayısıyla hisse paylarının kararlaştırılmasını içermektedir. 

Yatırımcı şirket veya birey, ABD’deki işlerinin yürütülmesi için gerekli personelini getirememesi durumunda çok 

büyük masraflara maruz kalabilir. 

Yabancı yatırımcılar ve vasıflı personeli ABD’ye çeşitli geçici veya geçici olmayan vizelerle girebilirler. Tabii ki 

kişinin ve işveren şirketin konumuna göre birçok vize alternatifi sözkonusu olabilir. Her izin kategorisinin 

beraberinde getirdiği farklı gereksinim ve sınırlamalar vardır ve ABD göçmen yasalarının ihlali ABD’li işveren ve 

yabancı çalışan için ciddi yaptırımlar getirir. Kadro transferi açısından elde edilebilecek avantajlardan azami 

ölçüde yararlanmak ve ABD göçmen kanunlarının ihlal edilmediğinden emin olabilmek için ABD’de 

şirketleşmenin ön aşamalarında alternatif göçmenlik stratejilerini gözden geçirmek gerekir. 

Yabancı personeli ABD’ye transfer etmek için en sık başvurulan vize çeşitleri “E-1 Ticaretçi Vizesi”, “E-2 Yatırımcı 

Vizesi”, “L-1 Çok Uluslu Şirketlerarası Kadro Transfer Vizesi”, “H-1B Çalışma Vizesi” ve “H-3 Stajyer Vizesi” dir. 

Bunlar geçici olarak çalışma hakkı tanıyan vizelerdir. Diğer alternatifler arasında yabancı yatırımcılar için çok 

uygun olan (“Green Card-Yeşik Kart olarak da bilinen) çok uluslu şirket yöneticileri ve müdürleri için kullanılan 

göçmen vizesinin yanı sıra; iş sahası yaratan yatırımcılar için kullanılan “Göçmen Yatırımcı Vizesi” sayılabilir. 

5. DIŞ TİCARET 
ABD 2,6 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,7 trilyon dolar ihracat ile Çin’den sonra 

2. en büyük mal ihracatçısı konumundadır. Hizmetler ticaretinde dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı 

olan ABD, toplam ihracat ve ithalatta da (hizmetler ve mal ticareti toplamı) lider konumdadır. 

                        

2018 yılında ABD’nin ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 oranında artmış ve 1.664,0 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İthalatı ise bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 2.614,2 milyar dolar olmuştur. Bu durum 

2018 yılında ABD aleyhine oluşan dış ticaret açığının da bir önceki yıla göre %10,2 oranında artmasına sebep 

olmuştur. ABD’nin 2018 yılında dış ticaret açığı 950,2 milyar dolardır. Toplam dış ticaret hacmi ise 4 

Tablo 1: A.B.D.’nin  Dış Ticareti (1000 $) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2016 1.451.459.684 2.249.113.117 3.700.572.801 -797.653.433 

2017 1.546.462.344 2.406.362.556 3.952.824.900 -859.900.212 

2018 1.665.992.032 2.612.379.157 4.278.371.189 -946.387.125 

Kaynak: Trademap 
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5.1. ABD’nin İhracatı 
Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, ABD özellikle sermaye ve teknoloji yoğun mallarda karşılaştırmalı 

üstünlüğe sahip olup, başlıca ihraç kalemleri de bu mallardan oluşmaktadır. İhracatında öne çıkan sektörler 

arasında; makine, elektrikli cihazlar, mineral yakıtlar, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, tıbbi cihazlar, değerli 

taşlar ve mücevherat, plastik sanayi yer almaktadır. 

Tablo 2: A.B.D.’nin  İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 62,179,077 77,934,027 95,929,635 

8703 Otomobiller 53,837,602 53,564,593 51,414,521 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar) 

9,462,122 22,502,431 48,261,572 

8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 43,182,384 45,199,233 45,703,345 

8542 Elektronik entegre devreler 34,772,139 38,001,111 37,691,624 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 
vermeye mahsus diğer cihazlar 

33,832,946 34,025,706 32,437,535 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 

26,472,473 26,570,726 28,567,274 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 13,285,220 22,504,354 28,184,231 

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya 
optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 

24,322,064 25,397,857 26,673,030 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 19,093,776 20,314,062 23,162,255 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

22,429,550 20,016,650 20,616,008 

7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı 
işlenmiş ya da pudra halinde) 

17,678,918 19,823,490 20,310,020 

7102 
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya 
takılmamış) 

19,498,859 18,832,956 20,001,453 

8473 
84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda 
kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 

16,001,525 16,057,216 18,320,578 

8486 
Yarı iletken disklerin, külçelerin, entegre devrelerin vb 
imalatında kullanılan makine ve cihazlar; aksam-parça-
aksesuar 

12,765,887 17,548,710 18,220,847 

1201 Soya fasulyesi 22,884,621 21,538,853 17,162,766 

8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 12,912,056 15,778,761 15,528,242 

1005 Mısır 10,270,770 9,560,113 12,920,884 

8481 Musluk, batarya, vana ve valfler 11,098,974 11,681,260 12,465,333 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. 
katı yakıtlar 

4,386,100 9,884,168 12,152,20 

9701 
Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel 
resimler, kolajlar vb dekoratif plakalar 

8,251,801 8,802,285 11,112,290 

Kaynak: Trade Map 

2018 yılında ABD’nin ihracatında en önemli ülkeler, Kanada, Meksika, Çin, Japonya ve İngiltere’dir. Ülkemiz ABD’nin 
ihracatında 28. sırada yer almaktadır.  
 
 
 
 
 



KFA FUARCILIK A.Ş – ABD Ülke Raporu, Ekim  2019                                                                 18 

 

Tablo 3: Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $) 

ÜLKE 2016 2017 2018 

KANADA 266,734,465 282,458,772 299,768,502 
MEKSİKA 230,228,834 243,498,516 265,442,787 

ÇİN 115,594,784 129,803,172 120,148,141 
JAPONYA 63,247,049 67,587,237 75,229,20 

İNGİLTERE 55,197,491 56,256,134 66,312,723 
ALMANYA 49,568,741 53,958,787 57,752,951 
G. KORE 42,262,187 48,350,483 56,506,611 

HOLLANDA 39,645,357 41,474,806 48,703,019 
BREZİLYA 30,193,264 37,316,118 39,559,841 

Kaynak: Trade Map 

5.2. ABD’nin İthalatı 
ABD’nin 2018 yılı ithalatında öne çıkan sektörler arasında; otomobiller, mineral yakıtlar, telefonlar, bilgisayarlar, 
ilaçlar, oto yedek parçaları, serum ve aşılar, elektonik eşya, kamyon/kamyonetler ve mobilya yer almaktadır. 
Tablo 4: A.B.D.’nin  İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

GTİP 
NO 

GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

8703 Otomobiller 173,287,003 179,597,536 178,519,053 

2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar) 

108,092,133 139,287,630 162,801,503 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 
vermeye mahsus diğer cihazlar 

105,038,636 113,272,255 111,224,426 

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya 
optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 

77,688,829 84,781,072 93,556,128 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

67,560,964 65,042,395 71,615,654 

8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 66,410,951 66,307,760 71,435,554 
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 41,239,898 48,096,565 61,489,444 
3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 20,157,949 26,372,011 37,051,744 
8542 Elektronik entegre devreler 30,743,515 33,455,739 34,796,160 
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 25,172,979 26,527,336 28,843,786 

8473 
84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda 
kullanılmaya elverişli aksam-parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 

16,312,773 23,005,976 28,085,338 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 23,248,878 25,342,662 27,547,149 
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 22,002,778 23,669,644 26,315,618 
9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 24,028,882 24,664,789 26,197,367 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve 
cihazlar 

22,075,726 22,913,940 25,315,330 

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 23,394,491 24,524,190 24,397,465 

7102 
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya 
takılmamış) 

24,424,295 23,164,726 24,426,648 

8544 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek 
kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 

19,272,484 19,937,641 22,276,978 

8803 
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve 
parçaları 

16,876,181 16,740,780 19,299,143 

8443 
Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks 
makinaları; bunların aksam, parça ve aksesuarları 

17,301,065 17,008,840 16,730,184 

8481 Musluk, batarya, vana ve valfler 13,729,787 14,828,354 16,632,920 

Kaynak: Trade Map 
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Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin 2018 yılında ilk beş tedarikçisi Çin, Meksika, Kanada, Japonya ve 

Almanya olarak sıralanmaktadır. Çin 2007 yılından bu yana ABD’nin en önemli tedarikçisidir. ABD açısından 

önemi artan diğer tedarikçiler arasında Güney Kore, İngiltere, İrlanda, Hindistan, İtalya ve Fransa öne 

çıkmaktadır. 2018 yılında Türkiye, ABD tedarikçileri arasında 33. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ABD 

pazarından aldığı pay %0,4’tür. 

Tablo 5: Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $) 

ÜLKE 2016 2017 2018 
ÇİN 481,369,890 525,801,231 563,234,622 

MEKSİKA 296,223,311 315,742,021 349,204,419 
KANADA 284,181,632 306,234,188 326,203,901 
JAPONYA 135,071,179 139,733,073 145,902,282 

ALMANYA 116,287,929 119,975,937 128,355,334 

G. KORE 71,888,186 73,422,999 76,207,522 

İNGİLTERE 55,275,044 54,297,162 61,852,604 

İRLANDA 45,721,195 49,089,452 57,679,282 
HİNDİSTAN 47,732,038 50,519,512 56,443,959 

İTALYA 46,614,696 51,330,161 56,270,041 

FRANSA 47,770,563 50,057,105 53,624,223 
Kaynak: Trade Map     

6. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

6.1. Dış Ticaret Politikası 

ABD’nin Serbest Ticaret Anlaşması Yaptığı Ülkeler ve DTÖ Müzakereleri ABD, DTÖ çerçevesinde yürütülen çok 

taraflı ticaret müzakerelerinin de önde gelen aktörlerinden birisidir. ABD’nin taraf olduğu çok taraflı Serbest 

Ticaret Anlaşmaları, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA-1994, Meksika ve Kanada’yı 

kapsamaktadır), ve Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması (CAFTA-DR)’dır. CAFTA, 

Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua’yı kapsamaktadır. 

Diğer taraftan ülkenin ikili STA imzaladığı 20 ülke (Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, 

Dominik, El Salvador, Guatemala, Honduras, İsrail, Ürdün, Güney Kore, Meksika, Fas, Nikaragua, Umman, 

Panama, Peru ve Singapur) bulunmaktadır. Ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinden birçok ülkeyi kapsayan Trans-

Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın müzakereleri başlamıştır. Ayrıca, AB ile geniş kapsamlı bir STA’nın imzalanması 

gündeme gelmiş olup, söz konusu müzakereler 2013 yılı içerisinde başlamıştır. Serbest Ticaret Anlaşmaları 

hakkında detaylı bilgiye, ABD Ticaret Temsilciliği’nin http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-

agreements adresinden ulaşılması mümkündür. 

Söz konusu gelişmeler, bir yandan ABD'nin ithalatında liberalizasyona yol açarken, diğer yandan ABD mallarının 

üçüncü ülkelerde karşılaştıkları dış ticaret engellerini ortadan kaldırarak ABD ihracatının artırılabilmesi için 

elverişli bir ortam yaratılmasına neden olmuştur. Bu durum, ekonomide bir çok endüstride var olan 

oligopolistik yapının kırılmasına ve firmaların artan maliyetlerini azaltma yönünde, teknolojik ilerleme de dahil 

olmak üzere, gerekli tedbirleri almalarına yol açmış ve dolayısıyla maliyetlerde yaşanan artış fiyatlara doğrudan 

yansıtılamamıştır. 
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Diğer taraftan, ABD, Türkiye dahil birçok ülkeyle, ikili yatırımı ve ticareti teşvik etmek amacıyla yatırım 

anlaşmaları yapmıştır. Bu anlaşmalar genellikle ithalat ve ihracatı olumlu etkilemekle beraber “en çok tercih 

edilen” ülke statüsünü de güçlendirmektedir. Bu anlaşmaların diğer faydalarının arasında iş atılımlarının, 

uluslararası kadro transferlerinin, uluslararası finansal, para ve bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması ile 

patent, marka ve telif haklarının korunması da sayılabilir. Yabancı yatırımcılara ABD’deki yatırımlarını 

gerçekleştirmeden önce bu tür anlaşmaların getirdiği imkanları ve kısıtlamaları gözden geçirmeleri tavsiye 

edilmektedir. 

İthalat Rejimi 

ABD’nin ithalat politikasının üç temel özelliği şu şekilde sıralanabilir:  

• Amerikan halkının ithalat eğiliminin oldukça yüksek düzeyde bulunması, 

• Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda hakim rolü, 

• Mukayeseli olarak ABD iç ekonomik planlamasının yokluğu. 

ABD, ithalatının neredeyse tamamını kendi milli parasını kullanarak ödeyen tek ülke olup, diğer ticari 

ortaklarının aksine cari işlemler açığını (mal ve hizmetler) finanse etmek için ayrıca döviz kazanma çabasına 

girmemektedir. 

ABD’de ihracat ve ithalat ile ilgili kurum Amerika Gümrük ve Sınır Koruma kurumudur (U.S.Customs and Border 

Protection, http://www.cbp.gov). 

GTS - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, UNCTAD/GATT çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler 

tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade etmektedir. ABD, GTS kapsamında 126 ülkeye yaklaşık 4.980 

kalem malın ithalinde gümrük muafiyeti uygulamaktadır. (Detaylı bilgi http://www.ustr.gov/trade-

topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp adresli web sitesinde 

mevcuttur). 

Söz konusu muafiyetten yararlanabilmek için; 

• Ürün GTS listesinde olmalıdır. 

• Ürün GTS programı çerçevesinde GTS’den faydalandırılan ülkeler arasında olmalıdır. 

• Faydalanan ülke, ilgili üründe GTS’den yararlanabilmelidir. 

• Ürün katma değer şartlarını sağlamalıdır. 

• Ürün ABD’ye doğrudan faydalanan ülke veya topluluktan ihraç edilmelidir. 

 İthalatçı GTS’den yararlanmak istediğini belirtmelidir. 

ABD’de gümrükten mal çıkarmanın iki yolu vardır: 

1. Gayriresmi Giriş (Informal Entry): Bu sistemde daha az resmi işlem ve doldurulması gereken daha az 

resmi evrak vardır. Sadece gümrük formu doldurarak ödenmesi gereken gümrük vergilerini ödeyerek 

ihraç edilen mallar gümrükten çıkarılabilmektedir. 

2.  Resmi Giriş (Formal Entry): İhraç edilen mallar bazı standartlar ile bazı belgeleri gerektiriyorsa, ilgili 

belgeler ve doldurulacak resmi evraklar tamamlanarak mallar gümrükten geçirilmektedir. Ancak, 11 

Eylül olaylarının ardından ABD limanlarındaki güvenlik önlemleri artırılmış, formaliteler ve kontroller 

daha da sıkılaştırılmıştır. 

 

 

http://www.cbp.gov/


KFA FUARCILIK A.Ş – ABD Ülke Raporu, Ekim  2019                                                                 21 

 

İhracat Rejimi 

 

ABD, bir yandan serbest ticaret kavramının öncülüğünü yaparken bir yandan da ulusal çıkarları söz konusu 

olduğunda ulusal yasalarını ön plana çıkarmakta; iç mevzuatına uymadığı veya milli güvenliğini tehdit ettiğini 

öne sürerek uluslararası camiada kabul görecek şekilde uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnai haklarını 

kullanmaktadır. Özellikle, tarım ve demir-çelik sektöründe aşırı korumacılık uygulayarak yerli üreticiyi 

uluslararası arenada desteklemektedir. Bu çerçevede, İhracat Geliştirme Programı (EEP) ve Pazar Geliştirme 

Programı gibi ihracat sübvansiyonlarını uygulamaktadır.  

ABD’de ihracata yönelik devlet yardımları, federal ve yerel olmak üzere iki düzeyde yürütülmektedir. Federal 

düzeydeki yardımlar; Ticaret Bakanlığı, EximBank, Küçük İşletmeler İdaresi, Tarım Bakanlığı, Denizaşırı Özel 

Yatırım Şirketi, Ticaret ve Gelişme Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, yerel olarak sağlanan teşvikler ise, 

eyaletlere bağlı kurumlar tarafından sağlanmaktadır. 

İhracatla ilgili olarak alınacak kararlarda Başkan’ın İhracat Konseyi (President’s Export Council) ve Sanayi 

Danışma Programı (Industry Consultations Program) önemli bir yere sahiptir. Uluslararası ticarette en önde 

gelen danışma komitesi olan Konseyin amacı; ABD’nin ticarette performansını etkileyebilecek politika ve 

programlar hakkında tavsiyelerde bulunmak, ihracatın geliştirilmesi için çalışmak, iş çevreleri arasındaki 

ticaretle ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olmak ve iş çevreleri, sanayi, tarım ve resmi kurumlar arasındaki 

sorunlarda forum görevi yapmaktır. Dış Satım Şirketleri (Foreign Sales Corporations) ise 1984 yılında 

uygulanmaya başlanan ve firmaların ihracattan sağlanan gelirinin %15-30’unu vergi dışı bırakan bir teşvik 

uygulamasıdır. 

7. TARİFELER VE DİĞER VERGİLER 

7.1. Genel Olarak Gümrük Vergileri 

Malların ABD’ye ulaşmasından önce ithalatçı taraf malın bütün gümrük vergilerini ödemelidir. ABD’nin 

Armonize Tarife Cetveli çerçevesinde bütün ithal edilen mallar gümrük vergili veya gümrük vergisiz giriş 

sınıflandırılmasına tabidir. Gümrük vergileri, ad valorem, spesifik veya kombine olarak uygulanabilmektedir. Bu 

sınıflandırma için http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm adresinden yararlanmak mümkündür.  

Gümrük vergisi ayrıca menşe ülkeye göre değişmektedir. Malların çoğu en çok kayrılan ülke prensibi 

çerçevesinde vergilendirilmekte olup, birinci sütundaki Genel Vergi oranlarına tabidir. Bu ülkeler dışında kalan 

‘normal ticari ilişki’ geliştirilmemiş ülkeler, ikinci sütunda yer alan vergilere tabidirler. 

Bazı durumlarda gümrük vergisi alınmamaktadır. Bu durumda malın bu kategoriye girdiğini ispatlamak 

ithalatçının mükellefiyetidir. Bu ürünler 1 numaralı Genel sütununun altında Özel başlığı altında yer alır. Genel 

Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tanınan vergi istisnaları bu özel sütunda yer almaktadır. Tarife cetvelinin 

9 numaralı bölümü diğer istisnaları içermektedir. Burada bazı bilimsel ve kurumsal istisnalar, bireysel istisnalar 

ve geri gönderilen ABD menşeli mallar yer almaktadır. 

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun http://hts.usitc.gov adresinden gümrük vergilerine ulaşılması 

mümkündür. Ürünler bazında gümrük vergileri ve GTS sisteminden yararlanma imkanına ilişkin bilgiye ise yine 

aynı kurumun http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp adresine 6’li GTİP kodu girilerek ulaşılması 

mümkündür. 

 



KFA FUARCILIK A.Ş – ABD Ülke Raporu, Ekim  2019                                                                 22 

 

ABD'nin gümrük vergileri göreceli olarak düşüktür. Tüm ürünlerde uyguladığı gümrük vergileri ise DTÖ 

kapsamında bağlanmıştır. ABD açısından ortalama bağlı tarife oranı % 3,5’tur. Ülkenin 2015 yılında uyguladığı 

ortalama MFN gümrük vergisi oranı da % 3,5 olup; tarım ürünlerinde ortalama MFN gümrük vergisi % 5,2 

oranında iken, sanayi ürünlerinde % 3,2 oranındadır. 

Gıda ve tarım ürünlerinden et, konserve ton balığı, süt ürünleri, yer fıstığı, şeker ve şeker içeren ürünler, tütün 

ve tütün mamullerinde yüksek gümrük vergilerine ek olarak gümrük vergili olarak uygulanan kotalar da pazara 

girişi zorlaştırmaktadır. Ayrıca süt ürünlerine federal düzeyde verilen birçok destek bulunmaktadır.. 

7.2. KDV ve Diğer Vergiler 

ABD’de vergiler federal, eyalet ve yerel idareler düzeyinde toplanmaktadır. Eyaletlerden bazılarında eyalet 

vergisi bulunmamakta, bunun yerine yerel vergiler olabilmekte, ya da yerel vergiler bulunmayıp eyalet vergisi 

bulunabilmektedir. Eyalet ve yerel vergiler tüketim, gelir ve/veya satışlar üzerinden olabilmektedir. Bu vergiler 

federal düzeyde toplanmamaktadır. Federal düzeyde tüketim vergisi uygulanan ürünler alkol, benzin, ulaşım 

ve iletişim, ozon tabakasına zararlı kimyasallardır. http://taxfoundation.org/ adresinden bütün eyaletlerdeki 

vergi oranlarına ulaşmak mümkündür. 

Her eyalet ve yerel idare kendi özel vergi kanunlarına ve vergi toplama idaresine sahiptir. Birçok vergi kanununu 

uygulayabilmek için gelirin kazanıldığı coğrafi bölgenin bilinmesi zorunludur. Yabancı uyruklular faiz, kar payı, 

kira geliri, aylık ücret gibi ABD’de kazandıkları düzenli gelirlerden vergi vermekle yükümlüdürler. Bu vergilerin 

en fazla uygulandığı oran %35’tir. ABD’de ticari faaliyette bulunan yabancı uyruklular kar üzerinden vergiye 

tabidirler. Yabancı uyruklu şirketlere kar üzerinden uygulanan en yüksek vergi oranı %35, yerleşik olmayan 

bireyler için %39,6’dır. Şirketler ayrıca şubeleri için de vergiye tabi olabilirler. Türkiye ve ABD arasında Çifte 

Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bulunmaktadır. 

7.3. Tarife Dışı Engeller 
ABD, sübvansiyonlara karşı konulan telafi edici vergi (countervailing duty-CVD) ve damping uygulamalarına 
karşı alınan anti-damping önlemlerine en fazla başvuran ülkelerden biri konumundadır. Bununla beraber, 
ABD’nin belli  bir ülkeye karşı yürütülen anti-damping ve sübvansiyon soruşturmalarını çoğunlukla eş zamanlı 
olarak  başlattığı gözlemlenmektedir. Mevcut DTÖ mevzuatı uygulamaya konulan anti-damping ve telafi edici 
vergi önlemlerinin  5’er yıllık sürelerin sonunda uzatılmasına cevaz vermekte olup, bu durum ABD tarafından 
sıklıkla kullanılmakta ve ülkemiz ihracatçıları bu uygulamadan olumsuz yönde etkilenmektedir. 

8. TÜRKİYE İLE TİCARET 
ABD 2018 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumundadır ve söz konusu ülkeye ihracatımızın toplam 
ihracatımız içerisindeki payı %4,9’dur. ABD ile son yıllardaki ticaretimiz incelendiğinde, ülkemiz aleyhine dış 
ticaret açığı verildiği gözlenmektedir. 2018 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %4 azalma göstererek 8,3 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Diğer taraftan, 2018 yılında ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre %2,5 artış ile 12,4 milyar dolar olmuştur. 
2018 yılında dış ticaret açığımız 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 
Tablo 6: A.B.D.’nin Türkiye ile Dış Ticareti (1000$) 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2015 6,395,842 11,141,465 17,537,307 -4,745,623 

2016 6,623,716 10,867,798 17,491,514 -4,244,082 

2017 8,654,623 11,952,320 20,606,943 -3,297,697 

2018 8,304,672 12,377,681 20,682,353 -4,073,009 
Kaynak: Trademap 
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2018 yılında ABD’ye ihracatımız bir önceki yıla göre %4 oranında azalış göstererek 8,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkemizden ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç 
edilmektedir. Tekstil ve hazır giyim, tarım ve gıda, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçaları da 

ABD’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır. 

Tablo 7: Türkiye’nin A.B.D.’ye İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları 294,972 428,986 526,312 
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 255,068 266,677 325,464 
8703 Otomobiller 70,228 774,098 325,436 

7113 
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle 
kaplama metallerden) 

206,934 259,257 298,951 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 80,975 334,026 298,141 

6802 
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için 
küp şeklinde taşlar, granüller 

282,782 291,300 294,856 

8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 195,931 210,877 264,692 
8704 Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 209,777 202,298 253,598 
8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları 263,872 272,292 231,108 
6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri 197,031 201,202 195,952 
7214 İnşaat demiri 531,113 312,120 188,458 
8701 Traktörler 167,092 147,899 180,345 

8418 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı 
pompaları 

108,716 128,181 171,648 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 150,137 143,697 158,800 

7305 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli) (kesitleri daire 
şeklinde, dış çapı > 406,4 mm) 

104,799 30,488 152,624 

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) 91,874 64,800 115,583 
2523: Çimento 72,248 66,563 102,931 

 

Türkiye’nin 2018 yılında ABD’den gerçekleştirdiği ithalat bir önceki yıla göre %3,6 artış ile 12,3 milyar dolar 
olmuştur. Demir çelik ürünleri, hava taşıtları, uzay araçları, pamuk, turbojetler, yatlar, 
taşkömürü, dozlandırılmış ilaç, şeker pancarı, şeker, serum, aşı, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar, soya fasulyesi, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, petrol gazları, kabuklu meyveler, 
ortopedik cihazlar, altın, binek otomobiller ve otomatik bilgi işlem makineleri ile üniteleri 2017 yılında ABD’den 
ithal ettiğimiz başlıca ürün gruplarıdır.  

  Tablo 8: Türkiye’nin A.B.D.’nin  İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)  

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018 

7204 
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya 
bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler 

734,847 1,125,15
7 

1,281,388 

8802 
Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay 
araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 

2,084,009 988,504 985,420 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 410,059 718,168 896,197 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 518,926 733,246 704,104 

2701 
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı 
yakıtlar 

104,135 325,571 454,465 

2713 
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 

204,166 291,619 431,797 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 135,793 200,019 400,587 

3004 
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış) 

344,914 319,407 302,888 
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7108 
Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya 
da pudra halinde) 

104,194 105,845 262,553 

2303 Nişastacılık, şeker pancarı, şeker ve içki sanayinin artık ve posaları 197,988 317,537 248,798 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 193,115 243,533 226,198 

802 
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu 
çıkarılmış/soyulmuş) 

160,350 157,321 203,004 

4703 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 146,586 148,447 194,293 

8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları 135,223 166,514 192,434 

8708 Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 103,850 154,747 184,495 

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 195,851 189,373 176,860 

4804 
Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, 
rulo veya tabaka halinde) 

97,784 106,711 143,987 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 77,023 41,708 129,286 

7508 Nikelden diğer eşya 84,632 89,207 110,902 

1201 Soya fasulyesi 173,841 174,767 97,797 

4401 
Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, 
talaş, döküntü ve artıklar 

110,693 90,634 93,712 

Kaynak: Trade Map 

9. BURSA’NIN A.B.D. İLE DIŞ TİCARETİ 
2018 yılı itibariyle , Bursa ilinden A.B.D.’ye 608 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 200 
milyon dolar olmuştur. 

2019 verilerince Bursa’da A.B.D. sermayeli 21  firma bulunmaktadır.  

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre ise Bursa’dan A.B.D.’ye  ihracat yapan firma sayımız 350’dir.  

Tablo 9: Bursa ilinin A.B.D. le Dış Ticareti (1000$)  

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2016 504,082,962 283,354,463 787,437,425 220,728,499 

2017 472,264,013 225,871,875 698,135,888 246,392,138 

2018 608,871,344 200.923.048 809,794,392 407.948.296 

2019* 343.821.735 133.488.998 477.310.733 210.332.737 

Kaynak: TUİK* 2019 verileri geçicidir. 

10. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ RG TARİH VE NOSU 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 03.12.1985 13.08.1989-20251 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme 26.03.1996 31.12.1997-2321 

Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 29.09.1999 11.02.2000-23961 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 



KFA FUARCILIK A.Ş – ABD Ülke Raporu, Ekim  2019                                                                 25 

 

11. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

11.1. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

USTR her yıl, ticari ortakları olan ülkelerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamalarına yönelik olarak gelişmeleri 

izlemekte ve ülkeler her yılın Nisan ayının başında, bu alanda kaydettikleri gelişmelere bağlı olarak her yıl 

“İzleme Listesi” veya “Öncelikli İzleme Listesi” ne alınmaktadır.  

“2012 yılı Special 301” Raporu Nisan 2012 tarihinde yayımlanmıştır. Rapor çerçevesinde Türkiye 2012 yılında 

da İzleme Listesi’nde yer almaya devam etmiştir. Raporda Türkiye’nin 2011 yılında fikri mülkiyet hakları 

konusundaki yaptırım otoritelerinin gücünün artması ve fikri mülkiyet haklarına yönelik özel- kamu işbirliği 

konuları olumlu olarak değerlendirilirken; internet ve dijital medyada fikri mülkiyet hakları açısından 

problemler olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu, raporda İzleme Listesinde yer alan diğer ülkeler Belarus, Bolivya, 

Brezilya, Brunei, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Filipinler, Finlandiya, Guatemala, İtalya, Jamaika, Kolombiya, 

Kosta Rika Kuveyt, Lübnan, Meksika, Mısır, Norveç, Özbekistan, Peru, Romanya, Tacikistan, Türkmenistan, 

Vietnam ve Yunanistan yer almaktadır. Öncelikli İzleme Listesi’nde yer alan ülkeler ise Arjantin, Cezayir, 

Kanada, Şili, Çin, Hindistan, Endonezya, İsrail, Pakistan, Rusya, Tayland, Ukrayna, Venezüella olarak 

sıralanmaktadır. 

11.2. Dağıtım Kanalları 

İthalat hacmi ile dünyanın en büyük pazarı olan ABD’ye ihracatta, uygulanacak stratejinin çok iyi belirlenmesi 

ve pazar araştırmasının da en ince detayına kadar derinleştirilmesi gerekir. Rakiplerin fazla olduğu, gelişkin bir 

pazara girildiği unutulmamalıdır. Pazar araştırılırken pek çok bilgiye elektronik ortamda kolaylıkla ulaşılması 

(ABD’nin gümrük vergileri, dış ticaret istatistikleri, denetim kurumlarının web sayfaları vb ,), ihracatçılar 

açısından bir avantaj oluşturmaktadır. 

Fuarlara katılım, dağıtım zincirinin diğer halkalarına ulaşmak için önemli bir fırsattır. ABD pazarı rekabete açık 

olması nedeniyle ürün tasarımı ve ambalaj konusunda oldukça hassas davranılması gereken bir pazardır. 

ABD’de dağıtım kanallarının ilk halkasını büyük toptancı firmalar (wholesalers) oluşturmaktadır Bu firmalardan 

birçoğunun işi ithalat ve dağıtım yapmak olup, ithal ettikleri malı broker ve/veya alt dağıtıcı firmalar aracılığı ile 

satmaktadır.Böylece ithal ettikleri malı satan firma ile nihai tüketiciyi karşı karşıya getirmemekte ve pazarın 

kontrolünü ellerinde tutmaktadırlar. 

Pazarın işleyişinin farklı olması sebebiyle, ABD’deki firmalarla işbirliği yapmak ya da Amerikalıların çalışacağı 

ofis kurmak da bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Doğrudan pazarlama veya satış mağazası/bürosu 

açma olanağı da mevcuttur. Ancak kurulacak firmanın muhasebe kayıtlarının tutulması, vergi ve benzeri hukuki 

sorumlulukların yerine getirilmesi için CPA denilen Yeminli Mali Müşavir ile çalışmak zorunluluğu vardır. ABD’de 

vergi mükellefiyetinin çok ağır yaptırımları bulunmaktadır. 

Pazarda başarılı olmak için; pazarda yer alabilmenin süresi uzun olabileceğinden başlangıç maliyetlerinin düşük 

tutulması, satış sözleşmesinde belirtilen hususlara titizlikle uyulması, doğru pazarlama stratejisi oluşturabilmek 

için; ürünün pazara uygunluğu, dağıtım kanalları, Amerikan tüketicisinin zevk ve tercihlerinin değerlendirilmesi 

gibi konularda bilgi sahibi olmak çok önemlidir. 
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11.3. Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

11.3.1. İşaretleme ve Menşe Ülke 

ABD Gümrük Kanunları, dışarıda üretilerek ithal edilen her malın görülebilir bir yerinde İngilizce, okunur ve 

kalıcı olarak geldiği ülkenin adının yazılmasını öngörmektedir. Kalıcı olma süresi, malın en son kullanıcısına 

ulaşmasına kadar geçen süredir. Bazı durumlarda her bir malın değil de her bir konteynerin markalanması 

mümkün bulunmaktadır.Ayrıca, son kullanıcısının bizzat ithalatçı olduğu malların, markalanması fiziki olarak 

mümkün olmayan malların, zarar verilmeden markalanması mümkün olmayan malların, 20 yıldan yaşlı malların 

ve konteynerin markalanmasının, makul bir şekilde ürünün hangi ülkede üretildiğini göstermeye yettiği 

malların markalanması gerekmemektedir. ABD mülkiyetinde olan mallar, vergiden muaf olan Amerikan 

balıkçılık ürünleri, ABD’den ihraç edilip geri dönen mallar ve 5 doların altı değerde olup, gümrük girişi yapmayan 

malların konteynerlerinde da markalama yapılması zorunlu değildir. 

Gümrük İdaresine gelen mallar, gerektiği şekilde markalanmamışsa gümrük değerinin %10’u oranında cezaya 

tabidir. Söz konusu malların gümrük idaresi gözetimi altında işaretlenmesi, imha edilmesi veya ihraç edilmesi 

halleri cezai durumu ortadan kaldırmaktadır. 

Şişeler, kavanozlar ve benzeri saklama kaplarında olduğu gibi ABD’de başka bir ürünle birleştirilmek üzere ithal 

edilen malların üzerinde, sadece kabın orijininin ülkesi açıkça yer almak zorundadır. Örneğin ‘Bottle Made in 

Turkey’. 

İthal edilen mallar ABD’de yeniden paketlenecekse ithalatçı malları gümrükten çektikten sonra etiklerine zarar 

vermeyeceğini taahhüt etmeli ya da yeniden paketlemek üzere satıyorsa markalama kurallarını paketleyenlere 

bildirmelidir. 

Özel Menşe Ülke İşaretleme Gerekleri: Bazı ürünler özel menşe ülke markalama düzenlemelerine tabidir. 

Demir ve çelik borular, rögar kapağı, ızgara ve halkalar, preslenmiş gaz silindirleri, asit veya elektrolitik, soğuk 

damga, oyma, eriterek yazma yöntemlerinden biriyle markalandırılırlar: 

Bıçaklar, cerrahi ekipman, laboratuar malzemeleri, basınçlı kaplar ve bu nevi malzeme, kol saatleri, duvar 

saatleri, optoelektronik sunum aygıtları özel etiketleme yöntemlerine tabidir. 

Yanlış Bilgilendirme: 1946 tarihli Trade-Mark Kanunu’nun 42 numaralı bölümü, ithal edilen hiç bir ürünün 

üretildiği ülkeden başka bir ülkede veya ABD’de üretildiğine dair yanlış markalandırılamayacağını hükme 

bağlamıştır. Aynı Kanunun 43. bölümünde de, menşe ülke isminin bir bölümünün bilerek kapatılması, 

çıkartılması, değiştirilmesi gibi hususların hapis cezası gerektiren suç olarak değerlendirileceği hükmü 

bulunmaktadır. 

13.3.2. Paket ve Ambalajlama 

Doğru faturalandırma ve uygun paketleme, paralel giden iki uygulamadır. Malların sistematik olarak 

faturalandırılması, her pakete marka ve numara konulması, bu numara ve markaların ilgili faturalarda 

gösterilmesi ithalatçıların gümrükteki işlemlerini kolaylaştırmaktadır. 

Eğer her bir paket sadece tek çeşit malla doluysa gümrükte kontrol edilmesi daha kolay olacaktır. ABD 

gümrüklerinde paketler narkotik olup olmadığını tespit etmek için de kontrol edilmekte, şüphelenilen paketler 

tam veya yarım olarak açılmakta ve bu da mallara zarar verebilmektedir. 
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Bu çerçevede tetkiki kolaylaştırıcı bir paketleme yöntemi olarak paletli kargo sistemi önerilmektedir. Bu 

yöntemde mallar paletlere yüklenilmekte, tetkik sırasında forklifte yüklenerek kısa zamanda işlemden 

geçirilmektedir. Başka bir yöntem paketin üzerinde narkotik köpeğine geçiş için yeterli boşluğun bırakılmasıdır. 

Birçok malın birlikte paketlenmesi halinde gümrük gözetimi altında mallar ayrılmakta veya paket en yüksek 

gümrük vergili ürünle doluymuş gibi değerlendirilmektedir. 

14. İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

14.1. Genel Bilgiler 

Birey odaklı, kişisel inisiyatif ve başarıya önem veren bir kültüre sahip olan Amerikalılar, düşüncelerini pek 

saklamayan dürüst bir yapıya sahiptirler. Konunun etrafında dolaşmaktan hoşlanmazlar ve doğrudan konuya 

girerler. Dolayısıyla Amerikalı bir iş adamı eğer iş konusunda olumsuz düşünüyorsa "Hayır" cevabını vermekten 

çekinmez.  

İş görüşmeleri son derecede hızlı bir tempoyla yürümektedir. ABD iş kültüründe “vakit nakittir” kavramı çok 

ciddi bir şekilde takip edilmektedir. Amerikalılar görüştükleri işadamlarının farklı kültürlerden olduklarının çoğu 

kez farkına bile varmazlar. İş her zaman için ön plandadır. Toplantıları problem-çözme mantığı içinde yürütürler. 

Görüşmeler esnasında hızlı ve sonuca odaklı bir mantık yürüten iş adamları, görüşmelerde tıkanma olması 

halinde, çözüm olabilecek tüm alternatifleri ve seçenekleri ortaya çıkarmaya çaba sarf eder. 

Şirket politikaları bakımından her konunun kuralı oluşturulur ve her seviyedeki uzmanlar da bu kurallara uyarlar. 

Ülkede iş ahlakı son derece kuvvetlidir. İş görüşmelerinde kişisel konuların tartışılmasından hoşlanmazlar. ABD, 

dünyada iş davalarının en fazla yaşandığı ülkelerden birisidir. Her sektörde ve toplumun her bölümünde 

uzmanlaşmış avukatlara sahiptirler. 

ABD’lilerle iş yaparken iş ortamındaki hiyerarşi, unvanlar ve dereceler önemli olmakla beraber ofis dışında hiç 

resmi olmayan bir tutum ve samimiyet sergilemek olağandır. Resmi olmayan ve insani ilişkilerde eşitlik olan 

konulara değer vermektedirler. Bu yüzden karşıdaki kişiyi rahatlatmak için statü kavramını ortadan kaldırma 

eğilimi içerisindedirler. 

Amerikalılar karmaşık görüşmeleri safhalara bölerek yürütürler. Konuları ayırırlar ve belli bir zaman dilimi 

içerisinde tek bir konuyu işlerler. Amerikalılar tarihi belirtirken ilk olarak ay, gün ve en sonunda da yılı belirtirler. 

(Örneğin? December 5, 2001 ya da 12/5/01). Bu konu iş ilişkilerinde yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. 

Bu yüzden teyit alınmasında ve dikkat edilmesinde fayda vardır.  

ABD’de görüşme ve randevulara zamanında gitmek çok önemlidir. Özellikle büyük şehirlerde trafik çok büyük 

bir problem yaratmakta ve gecikmelere neden olabilmektedir. Bu nedenle, Amerika'daki randevulara biraz 

daha erkenden hazırlanmak ve eğer gecikilecekse, bu durumu karşı tarafa mutlaka bildirmek gerekmektedir. 

İsim sıralaması ilk önce adı, orta adı ve soyadı şeklinde verilmektedir. Tanışılan kişiye ilk önce unvanı, daha 

sonra da soyadı ile hitap etmekte fayda vardır. Amerikalılarla yeni tanışıldığında hemen ilk isimleri ile 

çağrılmaları konusunda ısrarda bulunmaları Amerikan iş kültürünün bir parçasıdır. "Dr.", "Ms.", "Miss", "Mrs.", 

veya "Mr." gibi unvanları soyadını daha sonra söyleyerek kullanmak mümkündür. Amerikan iş kültüründe giyim 

tarzı bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir. Ülkenin bazı kesimlerinde özellikle Doğu bölgesinde herkes 

takım elbise giymektedir. Batı kıyıları gibi diğer yerlerde ise daha rahat elbiseler tercih edilmektedir. Ancak 

ülkenin her tarafında yönetici olan kişiler resmi bir biçimde giyinmektedirler. 
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14.2. Para Kullanımı 

ABD’nin para birimi Amerikan doları ($) olup, banknotlar 5, 10, 20, 50, 100 $’lık birimler halinde, madeni paralar 

ise Cent’lik birimler halinde basılmaktadır. Ayrıca, 1 $= 100 Cent ( c) olup, tüm para birimleri karşısında değerini 

korumaktadır. 

14.3. Pasaport ve Vize İşlemleri 

Türk işadamlarımızın ABD’ye seyahatlerinde Göçmenlik Dışı Vize almaları gerekmektedir. Göçmen Olmayan 

Vize Bölümü Amerika Birleşik Devletleri’ne geçici olarak iş veya turistik amaçlı seyahat eden kişilerin 

başvurularını değerlendirir. Başvurular sadece randevu yoluyla kabul edilir. 1 Şubat 2010 itibariyle, ABD Ankara 

Büyükelçiliği’nden ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılacak bütün göçmen olmayan vize 

başvurularının, elektronik vize başvuru formu olan DS-160’ı internet üzerinden göndermeleri yoluyla yapılması 

gerekmektedir. 

Vize başvurularının planlanan seyehat tarihinden en az 6-8 hafta önceden yapılması tavsiye edilmektedir Vize 

başvuru randevusu almış başvuru sahiplerinin, randevu tarihinden en az iki iş günü öncesinden DS-160 

elektronik formunu internet üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Yatırımcı (E) ve Şirketiçi Transfer (L) 

Vizesine başvurmak için ise DS-160 başvuru formunun onay sayfası dahil tüm belgelerin randevu tarihinden en 

az on (10) iş günü öncesi ABD Büyükelçiliğine gönderilmesi gerekmektedir. DS-160 ile ilgili detaylı bilgi için 

“http://turkish.turkey.usembassy.gov/ds160_bilgi.html” linki kullanılabilir. 

ABD vizesi için başvuru randevuları; www.usvisa-info.com adresindeki internet sitesi ya da (0850) 252-6355 

numaralı telefon aracılığıyla alınılabilmektedir. ABD’den arayan başvuru sahipleri için ise (703) 439-2348 

numaralı telefon hizmet vermektedir. Söz konusu telefon hatlarına yapılacak yerel aramalar ücretsizdir. 

Randevu almak için ayrıca ücret ödemek gereği bulunmamaktadır ve randevu ücreti, vize başvuru ücretinin 

içinden tahsil edilmektedir. 

Başvuru sahipleri, çağrı ve bilgi merkezi aracılığıyla randevularını (Mart 2012’ye kadar Pazartesi-Cuma günleri 

07:00-21:00 saatleri arasında), 07:00-19:00 saatleri arasında alabilmektedir. Vize başvuru ücretlerini nakit 

olarak ödemek isteyen başvuru sahipleri, ödemelerini Akbank şubelerinde TL olarak, kredi kartı ile ödeme 

yapmak isteyen başvuru sahipleri ise otomatik telefon sisteminden veya www.usvisa-info.com adresinden ABD 

Doları olarak ödeyebilmektedir. 

Başvuru sahiplerinin pasaportları, başvuru sırasında seçmiş oldukları PTT şubesine gönderilmekte olup kurye 

ile gönderi için ayrıca ücret gerekmemektedir. Göçmen Olmayan Vize (B1/B2, C/D, F1/F2, M1/M2, I, J1/J2) 

ücreti 160 Dolardır. Diğer göçmen olmayan vize başvuru ücretleri hakkında bilgi almak için 

“http://turkish.turkey.usembassy.gov/basvuru_ucreti.html” web sitesi ziyaret edilebilir. 

Vize görüşmelerinde, Biometric Data ekibi parmak taraması yapmakta, kimlik, ad, soyad vb. bilgileri parmak izi 

alınarak kaydedilmektedir. Ayrıca, yolculuk ve başvuru amacı hakkında sorular sorulmaktadır. Başvuru 

sırasında başvuru formunun yanı sıra vize türüne göre değişen destekleyici belgeler için 

“http://turkish.turkey.usembassy.gov/destekleyici_belgeler.html” linkinden bilgi alınabilmektedir. 
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14.4. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

ABD’de normal çalışma günleri Pazartesi-Cuma arasıdır. Mesai saatleri genelde sabah 08.00-17.00 veya 09.00-

18.00 arasıdır. 

YENİ YIL 1 OCAK 
NOEL 25 ARALIK 

ŞÜKRAN GÜNÜ KASIM AYININ DÖRDÜNCÜ PERŞEMBESİ 

ULUSAL BAĞIMSIZLIK GÜNÜ 4 TEMMUZ 

MARTİN LUTHER KİNG GÜNÜ HAZİRAN ÜÇÜNCÜ PAZARTESİSİ 

BAŞKAN’NIN GÜNÜ 
G.WASHİNGTON, A.LİNCOLN’ÜN DOĞUMGÜNLERİ ANISINA 

HER YIL ŞUBAT AYININ ÜÇÜNCÜ PAZARTESİSİ 

ŞEHİTLER GÜNÜ MAYIS’IN SON PAZARTESİSİ 

İŞÇİ BAYRAMI EYLÜL’ÜN BİRİNCİ PAZARTESİSİ 

COLOMBUS GÜNÜ EKİM AYININ İKİNCİ PAZARTESİSİ 

VETERANS (ARMİSTİCE) GÜNÜ 11 KASIM 

14.5. Yerel Saat 
 

Atlas Okyanusu kıyısı Türkiye’den 7 saat, Büyük Okyanus kıyısı ise 10 saat geridir. 

14.6. İklim 
 

Çok geniş bir coğrafyaya yayılan ABD’nin farklı bölgelerinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Genelde ılıman 

olan iklim, güneye doğru tropikal özellikle göstermektedir. Hawaii ve Florida’da tropik, Alaska’da kutup iklimi 

gözlenirken Mississippi Nehri’nin batısındaki büyük düzlüklerde yarı bozkır iklimi hakimdir. Ovak ve Şubat 

aylarında Rocky Dağları’nın doğu eteklerinden esen ılık rüzgarlar zaman zaman kuzeybatıda hakim olan soğuk 

kışların etkisini azaltmaktadır. Federal Başkent Vaşington’da en sıcak ay Temmuz (21-31°C), en soğuk ay Ocak 

(-3-6°C), yağmur yağışının en bol olduğu ay Ağustos, en kurak ay Şubat ayıdır. 
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15. SWOT ANALİZİ 
 

 

GÜÇLÜ YANLAR 

 Gelişmiş ekonomi ve yüksek hayat 
standardı 

 Kişi başına düşen milli gelirin çok yüksek 
olması 

 Sahip olduğu büyük Küresel Güç 

 Büyük ölçekli firmaları ülkesinde 
bulundurması 

 Dünyanın en güçlü ve büyük pazarı 

 Arştırma Geliştirmede yüksek yatırım 
gücü 

 Gelişmik Teknolojik sistemler  
 

 

ZAYIF YANLAR 

 Türkiye’nin dış ticaretinde ilk otuz ülke 

arasında bulunmaması 

 Coğrafi uzaklığı 

 Direkt nakliye seferlerinin çok yoğun 

olmaması 

 Gümrüklerinde oldukça katı kuralların 

olması 

 Enflasyon riskinin doğal afetler sonucu 

ortaya çıkması 

 

FIRSATLAR 

 Türk asıllı vatandaşların fazla olması ve 

Türk-Amerika iş birliğine dayalı kurum ve 

derneklerin var olması 

 Devlet teşvikleri ile fuarlara ve ticaret 

heyeti organizasyonlarına katılım 

 Amerikaya ile olan ticaret hacminin 

geçtiğimiz yıllara oranla artışta olması 

 

TEHDİTLER 

 Nakliye ve gümrük bedellerinin yüksek 

olmasından kaynaklı nakit akışı kaybı 

 İşsizlik artışı  

 Sürdürülebilir olmayan askeri harcamalar ve 

angajmanlar 

 Rasyonalizmin bozulması 
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16. YARARLI ADRESLER 

 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 

Başkonsolos: Alper AKTAŞ 

Adres : 605 3rd Avenue, 30th Floor, New York, NY 10158  

Telefon : +1 (646) 430-6560  

Faks : +1 (212) 983-1293 

E-posta: consulate.newyork@mfa.gov.tr 

 NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU TICARET ATAŞELIĞI 

Özgür ÇELİKEL , Ahmet Selçuk NALBAT, İskender BALCI 

Adres : 821 United Nations Plaza, New York, NY 10017 

Tel: +1 212 687 1530 / 31 

Faks: +1 212 687 2078 

E-posta: newyork@ekonomi.gov.tr; newyork@trade.gov.tr 

 A.B.D. İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 

Başkonsolos: Daria DARNELL  

Adres: Poligon Mahallesi, Sariyer Caddesi No: 75 İstinye 34460 Sariyer- Istanbul / Turkey 

Tel: + 90 (212) 335 90 00 

Faks: + 90 (212) 335-9102 

 A.B.D. ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

Büyükelçi: David SATTERFIELD 
 
Adres: Atatürk Bulvarı 110 Kavaklıdere, 06100 Ankara - Türkiye 

Tel: +90 (312) 455 55 55 

Faks: +90 (312)) 467 00 19 

  

 ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

Adres: Atatürk Bulvarı 110, Kavaklıdere, 06100 Ankara 

Telefon : +90 (312)) 455 55 55 

Faks : +90 (312) 467 00 19 

Internet : http://www.buyusa.gov/turkey, http://turkey.usembassy.gov/ 

 TABA TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

Telefon : +90 (212) 274 28 24 

Faks : +90 (212) 275 93 16 

Email : taba@taba.org.tr  

 

 

mailto:consulate.newyork@mfa.gov.tr
mailto:newyork@ekonomi.gov.tr
mailto:newyork@ekonomi.gov.tr%20;%20newyork@ticaret.gov.tr%20;%20newyork@trade.gov.tr
http://www.buyusa.gov/turkey
http://turkey.usembassy.gov/
mailto:taba@taba.org.tr
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17. KAYNAKÇA 
 

1. T.C.Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ticaret.gov.tr  

2. Trademap – www.trademap.org  

3. Worldometers - www.worldometers.com 

4. CIA World Factbook- https://www.cia.gov/ 

5. Uludağ İhracatçı Birlikleri 

6. DEIK; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- www.deik.org.tr  

 

http://www.ticaret.gov.tr/
http://www.trademap.org/
http://www.worldometers.com/
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