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Amerikan Ticaret Müsteşarlığı olarak; 
- Amerikalı firmaların Türkiye’de iş yapmalarına
- Türk firmaların Amerika’da yatırım yapmasına yardımcı oluyoruz.
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Neler Yapıyoruz?Biz kimiz?

Türkiye de
• 3 Şehirde Ofisimiz Var
• 5 Ticaret Ataşemiz Var
• 11 Türk Çalışanımız Var 

Dünya Çapında
• 80 ülkedeki Elçiliklerde 

ofislerimiz var 

ABD de 
• ABD Ticaret Bakanlığı’na 

bağlıyız
• Ülkedeki tüm eyaletlerde 

100’den fazla ofiste ticaret 
uzmanlarımız bulunmaktadır.



Ticaret Finansmanı



ABD’de Yatırım Programı
www.selectusa.gov

http://www.selectusa.gov/


SelectUSA
ABD, 18 trilyon USD’luk GSYİH ve 325 
milyon nüfusuyla dünyadaki en büyük 
tüketim pazarıdır. Hanehalkı tüketim  
harcaması en fazla olan ülkedir ve global 
hanehalkı tüketiminin üçte birini oluşturur. 
Ayrıca yüz milyonlarca tüketiciye erişimi 
sağlayan, 20 farklı ülkeyle serbest ticaret 
anlaşması vardır. ABD uluslararası 
partnerleriyle işbirliklerini sürdürerek 
ihracatını kuvvetlendirmeyi sürdürür. 

www.selectusa.gov

http://www.selectusa.gov/


Select USA Programı ABD’ye yatırım yapmanın avantajlarını ortaya koyarken Türk 
firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetleri verir. ABD’de yatırım yapmak isteyen ya da 
mevcut işlerini büyütmek isteyen iş sahiplerine, iş yeri açma ve genişletme sürecinde 
lojistik prosedürü anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. 
Select USA hizmetlerimiz: 
• Yatırım fırsatları ve teşvikler konusunda yatırımcıları yerel ya da federal kaynaklarla 

buluşturur, 
• İş geliştirme için federal programlar ve teşvikler hakkında bilgi sağlar, 
• Sektörde yer alan kuruluşlarla bağlantı kurarak, bilgi ve potansiyel iş ortakları 

bulunmasını sağlar, 
• Federal kuruluşlarla başarılı işbirlikleri yapılması için engellerin belirlenip ortadan 

kaldırılmasını sağlar, 
• İş yeri kurarken ve işçi çalıştırırken uyulması gereken ABD kural ve kanunları 

hakkında bilgi sağlar. 

SelectUSA



SelectUSA kuruluşlararası çalışarak yabancı şirketlere bilgi desteği 
ve danışmanlık sağlar...

SelectUSA’in sunduğu hizmetler

Bilgi Desteği & Danışmanlık

• ABD’de firma kurma sürecini anlamanıza
• Durum analizleri için resmi bilgi ve analizleri toplar
• ABD vergi ve yasalarının temel fikirlerini anlamanıza 
• ABD’deki işletmelerin kullanabileceği teşvikler hakkında bilgi edinmenize
• Yatırım fırstaları ile ilgili bilgi edinmek amacı ile ABD hükümeti, il veya 

bölgesel ekonomi kalkınma ofisleri ile iletişime geçmenize yardımcı olur. 



Firmalar için SelectUSA hizmetleri:

Ombudsman Desteği

SelectUSA federal hükümet çapında aşağıdaki konularda hizmetler 
vermektedir: 

• Yabancı yatırımcıların sorunlarıyla ilgilenmek
• Özel durumlar için federal kurum ya da kuruluşla irtibata geçmek
• İlgili federal kurum ya da kuruluşla müşteri arasındaki doğrudan 

iletişimi kolaylaştırmak
• ABD’nin iş iklimini olumsuz etkileyebilecek federal yönetmelikleri ya 

da ilerlemeleri hükümet yetkililerine belirtmek

Yatırımcıların ombudsman destek talepleri şirketlere mahsustur ve 
Ombudsman hizmeti sadece SelectUSA merkez ofisi tarafından 
verilir. 
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ABD’de Yatırımcılar için hangi 
teşvikler ve programlar 

mevcuttur?
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Federal Program ve Teşvikler
Aşağıdaki kaynaklardan yararlanarak yatırım teşvik 
ve programlarını öğrenebilirsiniz:

• Federal Kuruluşlararası Çalışma Grubu (IIWG)
• Federal Programlar Veri Tabanı
• Eyalet Ekonomi Kalkınma Ajansları 
• Eyalet İşyeri Teşvikleri Veritabanı 

https://www.selectusa.gov/programs-and-
incentives

• US EX-IM Bankası: https://www.exim.gov
• Federal hibe programı: www.grants.gov
• Ar-Ge Desteklerine bir örnek: https://energy.gov

https://www.selectusa.gov/programs-and-incentives
https://www.exim.gov/
http://www.grants.gov/
https://energy.gov/


• Göçmen Yatırımcılar için EB-5 Vizesi - EB-5 vizesi ABD’de bir ticari şirket açıp ABD 
ekonomisine fayda sağlayan ve en az 10 adet tam günlük iş imkanı yaratan 
göçmenler için var olan bir vize kategorisidir.

• Yeniden Yapılandırılan ve Güçlendirilen Alanlar için Vergi İndirimleri - Yerel 
eleman alımında bulunan, ekipmanlarını yenileyen ve belirli alanlarda ticari mülk 
kuran ya da onaran şirketlere özel federal vergi teşvikleri sağlanır. 

• Yenilenebilir Enerji Yatırım İndirimi- Bu indirim nitelikli vergi mükelleflerinin 
yenilenebilir enerji projeleri için sermaye yatırımlarından federal gelir vergisi 
miktarından yatırım indirimi yapar. 

Federal Destek Programları ve Teşvikler Hakkında Örnekler
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Eyalet Programları ve Teşvikler
https://www.selectusa.gov/state-
investment-officials

SelectUSA anasayfasında bulunan 
haritanın üzerinden ilgili eyalete 
tıklayarak, o eyaletin ekonomi 
kalkınma ajanslarına ulaşılabilir.

Her eyaletin kendi sayfasında o 
eyaletteki bütün mevcut yatırım 
program ve teşvikleri bulunabilir.

https://www.usa.gov/state-
business

https://www.selectusa.gov/state-investment-officials
https://www.usa.gov/state-business


Vergilendirmeyi anlamak için ulaşabilirsiniz:
Eyalet, Yerel & Bölgesel Ekonomi Kalkınma Ajansları 

Regional LocalState
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Hangi eyalette yatırım yapmalıyım?
Hangi şehir?



Doğru Eyaleti Seçebilmek
www.clustermapping.us bağlantısı 
sayesinde ilgili endüstrinin hangi 
bölgelerde aktif ve gelişmiş olduğu 
görülebilir.

Cluster mapping bağlantısı kolay kullanım videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=qHvOM0mxsTY

http://www.clustermapping.us/
https://www.youtube.com/watch?v=qHvOM0mxsTY


Doğru Tüketiciye Ulaşmak 
www.zoomprospector.com bağlantısı sayesinde yatırımınız için doğru müşteri kitlesinin yer 
aldığı şehirleri tespit edebilirsiniz. 

http://www.zoomprospector.com/


Eyalet Yenilik Endeksi 

Haritada gösterilen Yenilik Endeksi,
bir eyaletin yenilik gücü ve 
potansiyelini ölçmektedir.
http://www.statsamerica.org/ii2/map.aspx

Stats America bağlantısı yatırımcıya, eyalet seçimi ve yol haritası oluşturmasında stratejik 
planlama konsunda bilgi kaynağı sağlar. 

http://www.statsamerica.org/ii2/map.aspx


Eyaletlerin Vergi Oranları

Eyaletlerin vergi oranlarını 
öğrenebilirsiniz. 

http://taxfoundation.org

http://taxfoundation.org/


ABD’de şirket kurmanın maliyeti nedir?
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Maliyet Hesaplama 

http://acetool.commerce.gov/

“Maliyet
Değerlendirme” (ACE) 
bağlantısı, farklı 
kategorilerde 
masrafların nasıl 
hesaplanabileceği 
hakkında bilgi 
vermektedir.



Toplam Mülkiyet Maliyetini Hesaplama 

http://www.reshorenow.org/

”Toplam Mülkiyet Maliyeti” (TCO) 
Hesaplama Tablosu ,bir 
imalatçının A.B.D.’de ya da başka 
bir ülkede üretim yapmasının 
masraf ve risklerini karşılaştıran
bir araçtır.



Ortalama Elektrik Fiyatları

https://www.pacificpower.net/about/rr/ipc.html

Bu haritada eyaletler arası 
ortalama elektrik fiyatlarını 
karşılastırabilirsiniz. Hem 
endüstriyel hem ticari 
fiyatlandırma bu web sitesinde 
bulunabilir.



Asgari Ücret Kanunları

http://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm

Haritaya tıklayarak her eyaletin 
asgari ücret ve fazla mesai 
kanunlarını öğrenebilirsiniz.



Başka hangi konuları göz önünde 
bulundurmalıyım?
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Şirket Türünü Seçmek

Bu belge aşağıdaki şirket türlerinin avantaj 
ve dezavantajları hakkında bilgi  
vermektedir:
• Şahıs Şirketi
• Kolektif Şirket
• Komandit Ortaklık
• Limited Şİrket
• “C” Şirketi
• “S” Şirketi

http://www.cpcc.edu/einstitute/legalstr

http://www.cpcc.edu/einstitute/legalstr


Yeni İş Kayıt

Küçük İşletme Yönetimi (SBA) 
bağlantısı şirketlerin kayıtlarını 
oluşturmaları için gerekli kaynak 
ve rehberliği sunar. 

www.sba.gov

http://www.sba.gov/


Ruhsat ve İzin Belgeleri

.
SBA web sitesi aracılığıyla almanız 
gereken ruhsat ve izin belgelerini 
görebilirsiniz.

http://www.sba.gov/licenses-and-permits

http://www.sba.gov/licenses-and-permits


Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

29



ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Select USA Yatırım Zirvesi 10-12 Haziran  
tarihinde ABD’nin Washington D.C. Bölgesinde, Hilton’da gerçekleşecek. Üst düzey iş dünyası ve 

hükümet liderleri son eğilimler hakkında görüşlerini sunarken zirve, ABD’nin dört bir yanında 
bulunan yatırım fırsatlarını sergileyecek. Zirve, iş geliştirmek isteyen yetkilileri bir araya getirerek 
kaynaklar ve teşvikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Önceden programlanan birebir 
görüşmelerle yatırımcılara, ilgili oldukları eyaletler hakkında bilgi edinip yatırım projelerini eyalet 

kalkınma ajansı yetkilileriyle paylaşma ve daha fazla bilgi edinme imkanı sunacaktır. 

Daha fazla bilgi için: 
https://www.selectusa.gov/selectusa-summit

https://www.selectusa.gov/selectusa-summit


Ofislerimiz

www.buyusa.gov/turkey
www.export.gov/turkey

http://www.buyusa.gov/turkey
http://www.export.gov/turkey


Teşekkürler!

Gokce.tuncer@trade.gov

mailto:Yaprak.Cakilcioglu@trade.gov

	Slide Number 1
	Amerikan Ticaret Müsteşarlığı olarak; �- Amerikalı firmaların Türkiye’de iş yapmalarına�- Türk firmaların Amerika’da yatırım yapmasına yardımcı oluyoruz.
	Faaliyet Alanlarımız 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Federal Destek Programları ve Teşvikler Hakkında Örnekler
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Ofislerimiz
	Teşekkürler!

