
 

 

ABD TİCARET BAKANI PENNY PRITZKER, 2015 SELECTUSA YATIRIM ZİRVESİ 

KAYITLARINI BAŞLATIYOR 

Zirve Küresel Yatırımcılara, Ülke Çapında Şirketlerini Nasıl Büyüteceklerine  

Dair Bilgiler Sunuyor  

WASHINGTON- Amerikan Ticaret Bakanı Penny Pritzker, bugün Washingon D.C. bölgesinde,  

23-25 Mart 2015’te gerçekleşecek SelectUSA Yatırım Zirvesi için kayıtların başladığını 

duyurdu. Üst düzey iş dünyası ve hükümet liderleri, son eğilimler hakkında görüşlerini sunarken 

zirve, ABD’nin dört bir yanında bulunan yatırım fırsatlarını sergileyecek. 

Bakan Pritzker: “Şimdi ABD’de yatırım yapmak ya da mevcut operasyonu geliştirmek için en 

doğru zaman, uluslararası yatırımcılar bunu kabul ediyorlar. Çeşitliliklerle dolu bir millet,  

dünyanın en çekici tüketici pazarı, oldukça etkileyici yeniliklere açık bir kültür ve son derece 

yetenekli bir iş gücümüz var. Tüm boyutlardaki şirketler- start-uplardan çok uluslu şirketlere 

kadar- Amerika’ nın kendi şirketleri ve yatırımlarına açık olduğunu kabul ediyorlar. SelectUSA 

Yatırım Zirvesi yatırımlarını ileriye taşımak için gerekli tüm araç, bilgi ve bağlantıyı 

sağlayacak.” 

2015 Zirvesi Amerika’nın ekonomik iyileşmesi ve ilk Select USA Zirvesi’nin kapalı gişe 

başarısıyla hız kazanıyor. İlk zirve, 2013 yılında 60 ülke ve neredeyse ABD’nin tüm 

eyaletlerinden gösterilen bir katılımla, 1300’den fazla katılımcıyla gerçekleşmişti. ABD bu yılın 

başlarında, A.T. Kearney’in 2014 Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi (FDI) ’nde ilk 

sırayı almıştır. Uluslarası yöneticiler endeksin 16 yıllık geçmişinde Amerika Birleşik Devletleri’ 

ne en yüksek net pozitif ölçümlendirmeyi vermişler ve rapor Select USA’in ortaya çıkmasını ön 

plana almıştır. Bu Ağustos ayında Ticaret Bakanlığı, ABD’ nin 2012 yılında 161 milyar dolar 

olan yabancı sermaye düzeyini 2013 yılında 231 milyar dolara çektiğini gösteren bilgiler 

paylaşmıştır. ABD üretiminde reshoring faaliyetleri (ülke dışı üretimden içeride üretime dönme) 

de hızlanıyor birkaç hafta önce the Boston Consulting Group’un yaptığı bir ankete göre 

görüştükleri yüzde 54’ ten fazla üretim müdürünün reshoring faaliyetlerine ilgi gösterdiği ortaya 

çıkmıştır.  

Select USA yetkili müdürü Vinai Thummalapally: “2013 yılında iş geliştirme sorumluları ve 

yatırımcıların aşırı ilgisinden o kadar memnun kaldık ki, 2015 Zirvesi’ni çok daha iyi ve büyük 

bir zirve yapmak için çalışıyoruz. Büyüklüğü neredeyse iki katına çıkardık ve online 

randevulaşmayla birebir yapılacak görüşmeleri geliştirdik. Gündem faydalı bilgilerle dolu 

bunların içerisinde ABD’ nin kırsal bölgelerinde yer alan fırsatların öne çıkarılması, alt yapı 

yatırımları için yeni yaklaşımlar ve ilk defa yatırım yapacaklar için zirve öncesi Select USA 

Akademisi yer alıyor.” 

Bu genişletilmiş zirveyi Maryland National Harbor’da Gaylord National Convention Center’da 

düzenleyeceğiz. Katılımcılar ABD’de iş açmak ya da orada operasyonlarını geliştirmek isteyen 
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tüm boyutlardaki uluslararası ve ulusal şirketler aynı zamanda, Amerikan eyalet, bölge ve yerel 

iş geliştirme kurumları, iş dernekleri, servis sağlayıcılar ve iş yatırımlarını kolaylaştıran diğer 

organizasyonlardan oluşuyor. Medya da aynı zamanda kayıt yaptırabiliyor. Kayıtlar hızla 

dolacağından tüm katılımcılar önceden kayıt olmalı. 

Üst düzey CEO’ların hükümet liderlerinin ve diğer uzmanların yer aldığı Zirve gündeminde ayrı 

bir ticaret fuarı yer alacak burada iş geliştirme kuruluşları bireysel ya da ortak standlarda 

bölgelerinin avantajlarını sergileyebilir ve doğrudan yatırımcılarla iletişim kurabilirler. 

İlgilenenler  www.selectusasummit.com’dan daha fazla bilgi edinebilirler.  

SelectUSA Hakkında: ABD Ticaret Bakanlığı içinde yer alan Select USA yatırımcıya tek bir 

kontak sağlamak amacıyla ilgili federal hükümet birimlerini koordine ederek ABD’ye yapılacak 

yatırımları destekleyen ve kolaylaştıran bir kurumdur. Select USA, ABD ekonomik kalkınma 

derneklerine yatırım açısından küresel rekabet kazandırmak için bilgi, uluslararası pazarlama ve 

üst düzey destek sağlar. Select USA aynı zamanda yatırımcılara karar verme aşamasında yerel 

düzeyde doğru insanlarla iletişime geçme ve federal mevzuatlar hakkında bilgi edinme, federal 

hükümetle ilgili sorunlarına çözüm bulma faydaları sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen 

www.selectusa.gov.’u ziyaret ediniz. 
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