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Türk-Kuzey Amerika ‹fl Konseyleri Koordinatör 
Baflkan› Dr. Y›lmaz Argüden:

Eflik yakaland›¤›nda 
ABD’de baflar› geliyor

uzey Amerika k›tas› bugün için dünyan›n
en büyük ekonomisini oluflturuyor. Bu ne-
denle, D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K), d›fl ticaretin gelifltirilmesi amac›y-

la kendi bünyesinde oluflturdu¤u yeniden yap›lan-
mas›nda, Kuzey Amerika’y› ayr› bir koordinasyon
olarak organize etti. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n
ABD’de hedef seçti¤i alt› eyaleti ve Kuzey Ameri-

ka’ya iliflkin bilgileri, Türk Kuzey Amerika ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan› Dr. Y›l-
maz Argüden’e sorduk. Türk Kanada ‹fl Konseyi Baflkan› da olan Argüden, Ekono-
mik Forum’un sorular›n› flöyle yan›tlad›:

DE‹K'in yeniden yap›lanmas› çerçevesinde çeflitli koordinatörlükler kuruldu.
Siz de Türk-Kuzey Amerika ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan›s›n›z. Bölgenin,
ekonomik iliflkilerdeki önemini anlatabilir misiniz?

Argüden: Bir kere öncelikle flunu vurgulamak laz›m ki, Amerika k›tas›, özellikle Ku-
zey Amerika k›tas› bugün için dünyan›n en büyük ekonomisini oluflturuyor. Ameri-
kan ekonomisindeki her hangi bir aksama, dünya ekonomisini etkileyecek kadar

Amerikan pazar›nda baflar›l› olmak için mutlaka uzun vadeli düflünmek, ona
göre yat›r›m yapmak gerekiyor. Hem de ölçekleri yakalamak gerekiyor. Bu
nedenle sadece Amerika taraf›ndan getirilen s›n›rlamalar de¤il, daha
önemlisi bizim nas›l dönüflece¤imiz konusu da önemli

Scowcroft onuruna yemek, Argüden’e plaket
Türk Amerikan ‹fl Konseyi’nin (TA‹K) ABD’deki
karfl› kanat üyesi, American-Turkish Council
(ATC) Baflkan› General Brent Scowcroft ve
beraberindeki heyetin Türkiye’yi ziyareti
an›s›na düzenlenen akflam yeme¤inde, Türk
Kuzey Amerika ‹fl Konseyleri Koordinatör
Baflkan› Dr. Y›lmaz Argüden’e TA‹K baflkanl›¤›
s›ras›nda göstermifl oldu¤u kurulufllara yön
vermekteki baflar›lar›ndan ötürü bir an›
plaketi verildi. 
5–12 Kas›m 2006 tarihlerinde Türkiye’de çeflitli
temaslarda bulunan ATC Baflkan› Scowcroft
onuruna düzenlenen yemekte TA‹K Baflkan›
Ferit F. fiahenk hoflgeldin mesaj› verdi.
Scowcroft ise ATC ile TA‹K’in ortak hedefleri
do¤rultusundaki iflbirliklerinden duydu¤u
memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve ABD
aras›ndaki ticari ve politik iliflkilere de¤indi.

> Mehmet Ali DO⁄AN
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Röportajlar:



önemli sonuçlar do¤urmaktad›r. Birinci özel-
lik, boyut olarak çok büyük bir ekonomi. Bu-
nun yan› s›ra ikinci özellik, Amerikan pazar› re-
kabete haz›r, dünyan›n en aç›k pazarlar› aras›n-
da. Avrupa pazar›nda çok fazla pazar kesitleri
var. Dolay›s›yla, Kuzey Amerika pazarlar›nda
bir fleyi tutturdu¤unuz zaman çok h›zl› büyü-
me imkan›na sahip olursunuz. Bu da bu paza-
r›n baflka bir özelli¤i. 

Amerika ile ticari iliflkilerimiz çok büyük de¤il.
Oysa devletler olarak çok da yak›n iflbirlikleri-
miz var. Ticaretin küçük kalmas›, mesafeden
mi kaynaklan›yor? Baflka nedenler de var m›?
Amerikan pazarlar›na giriflte nelere dikkat et-
memiz gerekiyor?

Bunun birkaç tane nedeni var. Bunlardan bir
tanesi flu; bu pazara girmek için uzun vadeli dü-
flünmeniz gerekiyor. Çünkü pazarda baflar›l›
olundu¤unda, getirisi çok yüksek oldu¤u için
herkes bu pazara girmek ister. Dolay›s›yla köfle
bafllar› kap›lm›fl oluyor. O çabay› gösterdi¤iniz
zaman, o efli¤i yakalad›¤›n›z zaman büyük ba-
flar› yakal›yorsunuz. Mesela,
Türkiye'den Mavi Jeans oraya
ciddi bir yat›r›m yaparak, o efli¤i
atlayarak ciddi bir baflar› göstere-
bildi. Bizde uzun vadeli yat›r›m
yapma kültürü biraz daha az.
Biz hemen bafllayal›m, hemen
baflar›y› yakalayal›m istiyoruz, o
nedenle biraz daha az.
‹kincisi, bu pazarda baflar›l› ol-
mak için, Türkiye gibi uzakta
bulunan ülkelerin en önemli
avantaj›, yüksek katma de¤erli
ürünler. Yüksek katma de¤erli
ürünleri oraya pazarlayabilirlerse
baflar›l› olabilirler. Çünkü katma

ABD’nin bafll›ca 
ekonomik göstergeleri

de¤eri küçükse ulafl›m masraf›n› bile karfl›lamakta daha fazla zorluk çekilir. Bu paza-
ra girmek için bir kere birim maliyeti düflürmemiz gerekiyor. Dolay›s›yla bizim bu-
rada daha büyük baflar› yakalayabilmemiz için, daha yüksek katma de¤erli ürünlere
ihtiyac›m›z var. 
Üçüncüsü yine bu pazarlarda baflar›l› olmak için büyük ölçek yakalama ihtiya-
c› var. Oysa Türkiye'deki sanayi, daha küçük ölçeklerden olufluyor, büyük de-
¤il. Bu nedenlerden dolay› Kuzey Amerika pazarlar›nda Türkiye biraz daha kü-
çük bir oyuncu kalm›fl.

Son dönemlerde ABD'ye yap›lacak ihracatta izlen-
mesi gereken yollar üzerine TOBB ve Amerikan Ti-
caret Odas›, Türk KOB‹'lerine seminerler veriyor-
lar. Ekonomik iliflkilerin ve ticaretin gelifltirilmesi
konusunda hep en üst düzeyde temaslar yap›l›yor.
Bunlar›n sonucu nas›l yans›r?

Bu biraz da sebat meselesi. Belki de baz› KOB‹'le-
rin ortak hareket etme meselesi. 

Ölçekten kaynakl› m›?
Evet, ölçekten kaynakl›. Mesela bir örneklerden bir
tanesini vermek gerekirse, Türkiye'den Ameri-
ka'ya çok ciddi mermer ihracat›m›z var. Ve
Türk mermerleri Amerikan pazar›nda 
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GSMH (Mart 2006) 12.485,7 trilyon ABD Dolar›
Nüfus (2003) 290 milyon
‹hracat (Mart 2006) 894,1 milyar dolar
‹thalat (Mart 2006) 1.678,7 milyar dolar
D›fl ticaret dengesi -806,5 milyar dolar
Enflasyon oran›-Tüketici fiyatlar›
(Kas›m 2002-Kas›m 2003) Yüzde 1,8
Enflasyon oran›-Üretici fiyatlar›
(Kas›m 2002-Kas›m 2003) Yüzde 3,4
Kifli bafl›na milli gelir (2004) 40.047 dolar
GSY‹H büyüme h›z› (yüzde) 3,6



ciddi bir yer edinmifl durumda. Ama biz bunu ortak bir pazarlama flirketi ile pazar-
layacak olsak, Amerikan pazar›ndan çok daha büyük getiri sa¤layabiliriz. Herkes kü-
çük küçük getiri sa¤lamaya çal›flt›¤› için, pazarl›k gücü daha çok oradaki flirketlerde
oluyor. Ve burada faaliyet gösteren flirketlerin katma de¤eri san›rl› kal›yor. Halbuki
markas›n› daha kolay oluflturabilir, reklam›n› daha fazla yapabilir. Birlikte hareket
edilmesiyle belki daha farkl› ifl imkan› do¤abilir. Birlikte hareket edilmedi¤i için da-
ha güç olabiliyor, önemli miktarlarda ihracat yapmam›za ra¤men. 

Yani bizim, daha çok sektörlerimizi kendi içimizde mi yenilememiz gerekiyor?
Tabii ki. Amerikan pazar›nda baflar›l› olmak için mutlaka uzun vadeli düflünmek,
ona göre yat›r›m yapmak gerekiyor. Hem de ölçekleri yakalamak gerekiyor. Bu

nedenle sadece Amerika taraf›ndan getirilen s›-
n›rlamalar de¤il, daha önemlisi bizim nas›l dö-
nüflece¤imiz konusu da önemli.

Her sektörle ABD pazar›na giremiyoruz. Hangi
sektörlere öncelik verilmeli?

Bu konuda söyleyebilece¤im en iyi fley, katma
de¤eri yüksek oldu¤u zaman Amerikan pazar›-
na daha kolay girmek için yat›r›m yap›lmal›.
Katma de¤eri düflükse yat›r›m›m›z da daha zor
olur. Sat›fl maliyeti de ulafl›m maliyeti de daha
yüksek olur. Dolay›s›yla böylesi bir pazara gir-
mekte daha zorluk çekilir.

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› da son dönemlerde
ABD pazarlar›na yönelik olarak çal›flmalar
bafllatt›. Eyaletler baz›nda çal›flmay› öneriyor-
lar. San›yorum sizlerin de önerileri dikkate
al›nd›. Ayr›nt›lar› merak ediyoruz. Buralarda
neler yap›l›yor, nas›l çal›fl›l›yor?

Evet çok detayl› projeler haz›rlad›lar. Alt› tane
eyalet için... Teksas, Georgia, Kaliforniya, New
York, Florida ve Illinois... Biz de buralardaki
ekonomik geliflmeleri vurgulayan broflürler ha-
z›rlad›k. Giriflimcilerimiz www.turkey-
now.org internet adresine girerlerse, eyaletler-
de ve flehirlerde nas›l ticaret yap›l›r, Ameri-
ka'daki ticaret fuarlar›na nas›l haz›rlan›l›r,
Amerika'da nas›l flirket kurulur gibi konular›
ö¤renebilirler. ‹hracat›n gelifltirilmesi ve teflviki
konusu, Amerika'da ifl yapmak gibi konular
burada hem güncellenmifl olarak hem de de-
tayl› olarak yer al›yor.
Bir kere hedef nokta seçmek çok sa¤l›kl› bir
fley. Çünkü çok büyük bir pazar. Bu pazara
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Türk küçük ve orta ölçekli
iflletmelerinin (KOB‹) ABD’de ‹fl
Ortakl›¤› oluflturma ve küresel
pazarda daha etkili rekabet
etme yeteneklerini
güçlendirmeyi amaçlayan,
Türkiye-ABD ‹fl Ortakl›klar›n›n
Güçlendirilmesi Projesi gelecek
vaadediyor. ABD Uluslararas›
Kalk›nma Ajans› taraf›ndan
finanse edilen proje, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) ve ADD Ticaret Odas› (US
Chamber of Commerce)
taraf›ndan yürütülüyor. Bu proje
kapsam›nda haz›rlanan

raporlarda ABD'li firmalar›n
daha çok Türk yaz›l›mlar›,
mobilya, otomobil parçalar›,
mermer ve ayd›nlatma
ürünlerine ilgi gösterildi¤i
vurgulan›yor. Peki bu
sektörlerimizi ABD'lilerin
alg›lay›fl› nas›l? Afla¤›da Türkiye-
ABD ‹fl Ortakl›klar›n›n
Güçlendirilmesi Projesi
kapsam›ndan yap›lan bir anketin
özetlenmifl sonuçlar›n›
bulacaks›n›z:
OTOMOT‹V PARÇALARI:
Görüflme yap›lan kifliler,
Türkiye’deki otomotiv parças›

üreten KOB‹’lerin, ABD’deki
OEM, OES ve sat›fl sonras› parça
tedarik etme yönünde düflük
büyüme potansiyeline sahip
oldu¤unu düflünüyor.
KOB‹’lerin Türkiye’de daha
büyük parça tedarikçileriyle,
imalatç›lar›yla ve di¤er
KOB‹’lerle ifl birli¤i yapmalar›n›
veya ortakl›k kurmalar›n› tavsiye
ediyorlar.
YAZILIM GEL‹fiT‹RME:
Türkiye’de hali haz›rda faaliyet
gösteren birçok firma
Türkiye’deki yaz›l›mc›lar›n
kalitesinden oldukça memnun

iken özellikle Ankara ve
‹stanbul’da, ABD’de görüflme
yap›lan bilgi teknolojisi ve
vergiden muaf yaz›l›m
sanayiinde yer alan insanlar
bilgi teknolojisi hizmetleri
tedarikçisi olarak Türkiye
konusunda oldukça az bilgiye
sahip.
MERMER-DO⁄ALTAfi:
ABD’ye ihraç edilen Türk
traverten bloklar›, plakalar ve
kiremitlerinin kalitesinin iyi
oldu¤u, rekabetçi fiyatlarla
sat›ld›¤› ve genel olarak iyi
de¤erde bulundu¤u

Amerika'n›n ilgilendi¤i Türk ürünleri



belli girifl noktalar›nda, sa¤lam iliflkiler kur-
mak, pazar›n gerisine de genifllemek aç›s›ndan
büyük fayda sa¤layacakt›r. Bu nedenle çeflitli
kriterlere bak›larak bu alt› tane eyalet seçildi.
Bir; Türkiye'den ulafl›m imkan› olarak daha
kolay olmas›, iki; liman veya havaliman› olan
eyaletlerin olmas›, üçüncüsü; eyalet olarak bu
eyaletler çok büyük. Mesela Kaliforniya tek
bafl›na bir devlet olsa, dünyan›n en büyük be-
flinci ekonomisi olacak bir ekonomi. Dolay›-
s›yla çok büyük ekonomi, bu bahsettiklerimiz.
Bu nedenle bu seçimlerin çok sa¤l›kl› seçim
oldu¤unu düflünüyorum. 

ABD d›fl›nda, Kanada ve Meksika ile de d›fl
ekonomik iliflkileri de¤erlendirebilir miyiz?

Kanada da dünyan›n en büyük yedi sekiz eko-
nomisinden birisi. Biliyorsunuz G-8'in üyele-
rinden biri.  Amerikan ekonomisi ile de çok
entegre olmufl bir ekonomi. Bu nedenle, as-
l›nda NAFTA nedeniyle Kuzey Amerika eko-
nomisi çok entegre olmufl pazarlar› oluflturu-
yor. 

Meksika'y› da kat›yor muyuz bu yoruma?
Meksika biraz daha az ama onu da kat›yoruz.
Özellikle Kanada ve Amerika çok birbirleriyle
entegre olmufl. Öyle ki Kanada'n›n ihracat›n›n
yüzde 90'› Amerika'ya yap›l›yor. S›n›r›n öbür
taraf› için yap›lan bir sürü ifllem var, maliyet
var. Dolay›s›yla Kanada pazar› da Türkiye için
önemli. Ayn› zamanda bu ülkelerde bilgi
birikimi de yüksek. Bilgi birikimiyle hem Tür-
kiye'de hem de üçüncü ülkelerde birlikte ifl
yapma imkanlar› da var.
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Di¤er yüzde 26

Pamuklu kumafl ve
iplik yüzde 2

Çimento, mermer,
fayans vb. yüzde 4

Makineler, alet ve
parçalar› yüzde 4

Tütün ve tütün mamülleri
yüzde 4

Petrol ya¤lar› (benzin, nafta,
fuel,oil vb.) yüzde 5

Örme giyim eflyas› yüzde 19

Dokuma giyim eflyas›
yüzde 14

Demir ve çelik
ürünleri yüzde 8

Ev tekstil ürünleri
yüzde 8

Kuyumculuk ürünleri 
yüzde 6

Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen ilk 10 ürün grubu

2002 ithalat tutar› 
(3,5 milyar ABD Dolar›)

Di¤er yüzde 25

Organik kimyasal
ürünler yüzde 3

Tütün ve tütün
mamülleri yüzde 3

Soya fasulyesi ve bitki
tohumlar› yüzde 3

M›s›r ve pirinç yüzde 3

Bitkisel ve hayvansal 
ya¤lar yüzde 4

Elektrikli makineler ve parçalar› yüzde 4

Uçak, helikopter ve
parçalar› yüzde 31

Gaz tribünleri, uçak
motoru parçalar›, ois
makinalar›, aletler ve

parçalar› yüzde 12

Pamuk, pamuklu kumafl ve
iplik yüzde 8

Optik ve medikal aletler yüzde 4

Türkiye’ye ABD’den ithal edilen ilk 10 ürün grubu

2002 ithalat tutar› 
(3,1 milyar ABD Dolar›)

düflünülüyor. Türk
traverteni aç›k krem /
kahverengini tercih eden
ABD pazar›ndaki yerini
sa¤lamlaflt›ran aç›k renge
sahip. Traverten pazar›nda
Türkiye’nin ‹talya, ‹srail
veya Meksika gibi di¤er
kaynaklardan daha iyi
fiyatlar sa¤lad›¤›, ancak
Çin’e nazaran daha pahal›
oldu¤u düflünülüyor. 
MOB‹LYA:
Görüflme yap›lan bireyler
Türk mobilya
tedarikçilerinin kendilerini

ABD’de pazarlamad›klar›n›
ve Türkiye’nin – do¤ru veya
yanl›fl bir flekilde – küresel
mobilya sanayisindeki bir
oyuncu olarak
alg›lanmad›¤›na iflaret
ettiler. Bununla birlikte,
görüflmeye kat›lan bireyler
Türkiye’nin döfleme, yatak
üretimi, yatak k›l›f› ile
perdelik kumafl
konular›nda bilindi¤ini de
kaydettiler.
AYDINLATMA-TEÇH‹ZAT:
Di¤er ürün gruplar›n›n
baz›lar›nda oldu¤u gibi

genel olarak Türk
imalatç›lar ABD ayd›nlatma
pazar›nda bilinmiyor.
Görüflme yap›lan ABD
firmalar›n›n büyük bölümü
ticari fuarlarda Türk
ayd›nlatma ürünlerini
gördüklerini veya Türk
firmalarla karfl›laflt›klar›n›
hat›rlamad›lar. Türk
ayd›nlatma sanayisi ile
aflina olan ve görüflme
yap›lan bireyler
imalatç›lar›n ABD pazar›yla
yeterince uyumlu
olmad›¤›n› belirttiler.
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