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DOSYA NO : 62 

Osman SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı  | MART 2020 

ABD ÜLKE RAPORU 

 
 

GENEL BİLGİLER 
 

Resmi Adı Amerika Birleşik Devletleri 
Başkenti District of Columbia, Washington 
Dili Federal düzeyde yok. 
Yüz ölçümü 9.834.000 km2 
Nüfus 327.167.434 (2018)* 
Nüfusun Etnik Dağılımı %79,96 beyaz, %12,85 siyahi, %4,43 Asyalı, %0,97 Amerika ve Alaska yerlisi, %0,18 

Hawaii yerlileri ve diğer Pasifik adalılar, %1,61 diğer 
Ortalama Yaşam Süresi 79,5 
Dini %46,5 Protestan, %20,8 Katolik, %1,8 Yahudi, %1,6 Mormon, %1,1 Müslüman, %0,8 

Yehova Şahitleri, %0,9 diğer Hristiyanlar, %0,7 Budist, %0,7 Hindu, herhangi bir 
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dine mensup olmayanlar %23,1, diğer dinlere inananlar %2 (Kaynaklara göre 
rakamlar farklılık gösterebilir.) 

Para Birimi ABD Doları ($) 
Kişi Başına Milli Gelir 60,200 SAGP Doları 
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla 20,54 trilyon ABD Doları 
GSYİH Büyüme Hızı %2,927 
İhracat 1,7 trilyon ABD Doları 
Başlıca İhracat Ürünleri Petrol ürünleri, otomotiv sektörü, elektronik ürünler, sıhhi ve biyolojik ürünler 
İthalat 2,6 trilyon dolar 
Başlıca İthalat Ürünleri Petrol ürünleri, otomotiv sektörü, elektronik ürünler, sıhhi ve biyolojik ürünler 
Hükumet Başkan: Donald Trump (2017’den beri) 

Başkan Yardımcısı : Mike Pence 
İşsizlik Oranı %4 

*Kaynaklar: ABD Nüfus Sayım Bürosu, Dünya Bankası 
 
COĞRAFİ KONUM 
Amerika Birleşik Devletleri; Kuzey Amerika kıtasının ortasında, Meksika’nın kuzeyinde, Kanada’nın da 
güneyinde yer almaktadır. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’na kıyıları bulunur. Kanada’yla 8893 km, 
Meksika’yla da 3141 km uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. ABD ile toprak bağlantısı bulunmayan Alaska 
eyaleti Rusya-Kanada arasında yer alırken Hawaii adaları da Büyük Okyanus’ta bulunur. ABD, yüzölçümü 
olarak Rusya ve Çin’den sonra en büyük üçüncü ülkedir. Ülkede toplam 50 eyalet ve 1 federal bölge bulunur. 
Başkent Washington ülkenin doğusunda bulunmaktadır. Topraklarının geniş olması yönüyle ABD’de birçok 
farklı iklim tipi görülür. Ülkenin kuzeyinde sert iklim koşulları hâkimken güneyinde ılıman bir iklim hâkimdir. 
Ülke topraklarının %5’ini yollar ve şehirler, %26’sını ekilebilir araziler, %21’ini ormanlar ve kalan %21’ini diğer 
unsurlar oluşturur.  
 
DEMOGRAFİK YAPISI 
ABD’nin toplam nüfusu son rakamlara göre yaklaşık 326 milyondur. ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun (Bureau of 
Census) tahminlerine göre bu rakamın 2025’te 346 milyon, 2050’de 400 milyon olması beklenmektedir. 
Yüzölçümünde olduğu gibi nüfus miktarında da dünyada üçüncü sırada olan ABD’nin yaşa göre nüfus 
dağılımını şu şekilde gösterebiliriz: 
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2050 yılına kadar 65 yaş ve üzeri nüfusun oranını %20,9’a yükselmesi beklenmektedir. Nüfusun %82’den 
fazlası kentlerde yaşamaktadır. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 77,1; erkeklerde 81,9 yıldır. ABD’de yabancı 
ülke doğumlu 38 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Ayrıca ABD, dünyada İspanyolcanın en çok 
konuşulduğu 5. ülke konumundadır. An itibariyle nüfusun yaklaşık %80’ini oluşturan beyazların oranının 
2050 yılına kadar %69,8’e düşeceği öngörülmektedir. 
 
SİYASİ VE İDARİ YAPISI 
Amerika Birleşik Devletleri, federal bir cumhuriyettir ve çoğulcu demokrasiye dayalı başkanlık sistemiyle 
yönetilir. Ülke 50 eyalet ve bir federal bölge olan Washington DC’den oluşmaktadır. Bu federal bölge ve diğer 
eyalet yönetimlerinin yetki ve sorumlulukları anayasada belirlenmiştir. Ülkede güçler ayrılığı ilkesi hâkimdir. 
 
ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, ABD Kongresi’ni oluşturan iki temel unsurdur. Temsilciler Meclisi her iki 
yılda bir seçilen 435 bürokrattan, her eyaletten iki temsilci bulunan Senato ise her 6 yılda seçilen 100 
bürokrattan oluşur. ABD’de son başkanlık seçimi 8 Kasım 2016’da gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetçi Parti 
adayı iş adamı Donald Trump %48’lik bir oranla sandıktan birinci çıkmış ve ABD’nin 45. başkanı olarak 2017 
yılında göreve başlamıştır. Geçtiğimiz günlerde farklı ekonomik ve siyasi politikalara sahip olan ve tepkileri 
üzerine çeken Trump’a, bazı olaylar nedeniyle azil soruşturması açıldı. Trump’ın azli Temsilciler Meclisi’nden 
salt çoğunluğun oylarıyla geçti.  
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Önümüzdeki günlerde Trump’ın Senato’da yargılanması bekleniyor ancak Senato’da çoğunluğu 
Cumhuriyetçilerin oluşturması nedeniyle Trump’ın azlinin gerçekleşmeyeceği düşünülüyor. 
 
KISA TARİHİ 
Ne zaman keşfedildiği ile ilgili tartışmalar hâlâ süren (Kuzey) Amerika kıtasında bulunan ABD’nin bulunduğu 
topraklara ilk göçler 16. yüzyılda başladı. O zamanlar bu topraklarda Kızılderililer yaşıyordu. Avrupa’da Coğrafi 
Keşifler’in başlamasıyla İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler Amerika topraklarında 
koloniler kurmaya başladılar.  
 
Bir süre sonra bölgede üstün gelen Birleşik Krallık ile göçmen Avrupalıların arası bozuldu. Bölgede meydana 
gelen bir dizi savaş sonucunda Amerika halkı 4 Temmuz 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi’ni yayınladılar. 
İngilizler savaşı sürdürdüler. Ancak 1783 yılına gelindiğinde artık mağlup düşmüşlerdi. 15 Nisan 1783’te 
Paris’te Birleşik Krallık ile Amerikan kuvvetleri arasında barış anlaşması imzalandı. Böylece ABD, 13 eyaleti ile 
resmen bağımsızlığını kazanmış oldu. 1787-1788 yılları arasında devletin anayasası şekillendirildi. 1812 yılında 
Birleşik Krallık ile yeniden bir savaş başladı. Fazla sürmeyen bu savaşı ABD kazandı.  
 
1850 yılına kadar hem yüzölçümü yönünden hem de diğer yönlerden gelişen ABD, 1861 yılında büyük bir iç 
savaşın içine girdi. Kuzey ve Güney arasında çeşitli problemlerle vukuu bulan bu kanlı savaş, 1864’te binlerce 
insanın ölümüyle sonuçlandı. Ayrıca bu zamanlarda Afro-Amerikalıların eşitlik mücadelesi de başladı. 
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Bu iç savaş sonrasında ABD, hızla gelişmeye başladı. Bugünkü ABD olma yolunda atılan adımlar böylece 
başlamış oldu. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı sırasında başlarda tarafsız kalan ABD, 1917 yılında İngiliz 
ve Alman gemilerinin saldırılarıyla savaşa dâhil oldu ve İtilaf Devletlerinin galibiyetinde önemli bir rol 
oynadı. ABD, 1939’da başlayan II. Dünya Savaşı’na 1941 yılında dâhil oldu. 1945 yılında Japonya’ya atom 
bombası atarak milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği savaşı galip olarak bitirdi.  
 
II. Dünya Savaşı ile ABD ve SSCB arasında 1990’lara kadar sürecek olan Soğuk Savaş başlamış oldu. Bu 
eksende Kore, Vietnam Savaşı gibi savaşlar gerçekleşti. Ayrıca bu dönem iki federal devlet arasında her 
alanda rekabete sahne oldu. İki devlet böylece uzay sektörünü ortaya çıkardılar. Yine bu dönemde Afro-
Amerikalılar mücadelelerinde önemli bir yere geldiler.  
 
Soğuk Savaş’ın doğurduğu en önemli sonuç, bir süper güç olarak dünyanın iplerini elinde tutan bir ABD’dir. 
ABD, an itibariyle dünya siyasetindeki konumunu ve süper güç olma durumunu korumaktadır. 
 
DOĞAL KAYNAKLAR 
ABD’nin sahip olduğu doğal kaynakları şöyle sıralayabiliriz : kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, 
boksit, altın, demir, cıva, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol ve doğal gaz. Ülke topraklarında dünya petrol 
rezervlerinin %3,5’i, doğal gaz rezervlerinin %6’sı, kömür rezervlerininse %23,7’si bulunur. Petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin oranının az olmasına rağmen ABD, bu kaynakların üretiminde listenin başında bulunuyor1.  
 
DIŞ POLİTİKA 
ABD’nin yıllardır gütmekte olduğu dış politikasının temelini tek taraflılık oluşturur. Bu durum tarih boyunca 
içinde bulunduğu gruplarda öncülük konumunda bulunmasından ya da bir meselede bizzat taraf 
olmasından rahatlıkla anlaşılabilir. Yine bu durum, ABD-AB ilişkilerinde de rahatlıkla görülebilir. 
 
Amerikan dış politikasının bir başka temeli de Tanrı’ya güvendir. Zira ABD, “In God We Trust (Tanrı’ya 
güveniriz.)” sloganını kendisine ilke edinmiştir. Eski ABD yöneticileri; ABD’nin Tanrı tarafından kutsandığına, 
Tanrı’nın Kuzey Amerika’da yayılmayı ve dünyadaki diğer insanları “özgürleştirmeyi” bir hak olarak verdiğine 
inanırlardı. Tabii ki günümüzde ABD yöneticileri böyle düşüncelere sahip değillerdir diyebiliriz ancak ABD’nin 
eskiden beri var olan öz güveninin kaynaklarından birisinin bu olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 
1 BP Statistical Review of World Energy 2019 
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ABD’nin dış politikasında kullandığı unsurlardan birisinin de “özgürleştirmek” gibi “tamamen insani ve 
meşru maksatlarla” bir meseleye dâhil olmak, bir olgunun içinde yer almak böylece de “ABD olmazsa 
olmazdır.” gibi algılarla ABD’nin siyasi ve maddi gücünü bilinçaltlarına yerleştirmektir. Gerçekten de bu 
politika ABD için oldukça başarılı bir politika olmuştur. Bu politika zihinsel bir sömürme olarak da 
anlaşılabilir. Bulunduğumuz günlerde İran gibi bazı ülkelerin ya da grupların bu algıyı kırıcı nitelikte 
tasarruflarda bulunmaya çalıştıkları gözlenmektedir2. 
 
ABD’nin İslâm ülkeleri ile olan diplomatik ilişkileri ise daha derin bir konudur, dolayısıyla başka bir 
makalenin konusudur. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki ABD’nin dış politikası Soğuk Savaş sonrasında, 
11 Eylül ve Trump’ın başkan olmasından itibaren önemli oranda İslâm ülkeleri eksenine kaymıştır. Buna 
başta “Körfez Savaşları” olmak üzere birçok olay tanıklık eder. 
 
ÜLKEDE İSLAM 
ABD’de İslâmi hareketlerin varlığı 1920-1930 yılları arasında doğmaya başlamıştır. Bu hareketler genellikle 
Afro-Amerikan eksenli olmuştur. Bunlardan en önemlileri Kuzey Amerika İslâm Cemiyeti (ISNA), Kuzey 
Amerika İslam Dairesi (ICNA), Müslüman Amerikan Toplumu, Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İslam 
Milleti (Amerikan Müslüman Misyonu), Ahmedîler, Amerikan Müslüman Kardeşliği, Daru’l-İslâm’dır.  
 
2 Amerikan Dış Politikasının Kökenleri ve Amerikan Dış Politik Kültürü, Gültekin SÜMER, 2008 
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Ancak ne yazık ki bu hareket mensuplarının birçoğu sapık görüşleri benimsemişler ve sahih İslâm 
anlayışından uzaklaşmışlardır. Ayrıca ABD’de güçlü bir birlik oluşturamamışlardır3. Yine de 2014 yılında 10 
kadar İslâmi organizasyon birleşerek Amerika Müslüman Organizasyonlar Konseyi (US Council of Muslim 
Organizations-USCMO) adlı konfederasyonu oluşturdular. Bugün bu konfederasyon 30’dan fazla üyeye 
sahiptir.  
 
Günümüzde ABD’de 3,5 milyon Müslüman yaşıyor ve bu rakam nüfusun %1,1’ine tekabül ediyor. ABD’li 
Müslümanların %30’u Afrika; %30’luk kesimini Hindistan, Pakistan ve Afganistan kökenli kimseler; kalan 
%30’unu da diğer uyruklar oluşturuyor. 2050 yılına kadar Müslüman nüfusun 8 milyona ulaşması bekleniyor. 
En fazla Müslüman barındıran eyaletler Michigan ve New Jersey eyaletleri olarak gösteriliyor. Bugünlerde 
ABD Başkanı Donald Trump’ın İslâmofobik söylemleri, ABD’li Müslümanların daha güçlü olmasını gerekli 
kılmaktadır. 
 
GENEL EKONOMİK DURUM 
Bilindiği gibi ABD ekonomisi dünya ekonomisinin bel kemiğidir. Zira dünya ülkelerinin çoğu ekonomi 
politikalarını belirlerken doların vaziyetini göz önünde bulundururlar.  
 
ABD ekonomisinin genel bilgileri şu şekildedir: 

GSYİH 20,54 trilyon ABD Doları 
Kişi Başına GSYİH 62.794 ABD Doları 
Sektörlere Göre GSYH Tarım %0,9; Sanayi %18,9; Hizmet %80,2 
GSYİH Büyüme Oranı %2,927 
GSMH 20,64 trilyon ABD Doları 
İşsizlik %3,6 
Enflasyon %2,4 
Yoksulluk Oranı %1,2 

 
ABD’de genel olarak şirketler ve özel kuruluşlar gelişmiştir. Ülkede üretim ve hizmetlerin büyük 
çoğunluğunu (yaklaşık %70) özel sektör gerçekleştirir. Dünyada kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu 
başka bir ekonomi bulunmamaktadır. 
 
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/ 
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Zengin doğal kaynakları ve özellikle iş gücü, ABD ekonomisinin yapısal olarak dayandığı iki temel unsur 
olarak gösterilmektedir. ABD’nin zengin doğal kaynakları topraklarında bulundurması ve bu kaynakları 
gerektiği gibi işleyecek kapasiteye sahip olması güçlü ekonomisinin temel nedenlerinden birisidir. Ayrıca 
ABD; başta iletişim ve bilgi teknolojileri alanında beyin yetiştirmesi ve dünyanın dört bir yanından beyin 
gücü almasından dolayı birçok yönden olduğu gibi ekonomik yönden de avantajlıdır. 
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber ABD’de hizmet sektörü de gelişmiş ve sektörel 
dağılımda ilk sırayı almıştır. ABD’de hizmet sektörünün başlıca bileşenleri motorlu taşıtlar, uzay ve havacılık, 
iletişim, kimyasallar, elektronik ve bilişim sektörleridir. Hizmet sektöründe bunlardan başka finans, emlak, 
sağlık ve ulaşım alanları önemlidir. En çok gelişim göstermekte olan sektörler ise perakendecilik, bilişim, 
eğlence ve sanat sektörleri olarak gösterilmektedir. 
 
Tarım ve hayvancılığın ABD ekonomisinde önemli bir yeri bulunmamakla beraber oldukça kaliteli ve verimli 
olduğu söylenebilir. Bölgesel olarak bakılırsa ülkenin kuzeydoğusu ve batısı ekonomik olarak ülkenin diğer 
kısımlarına kıyasla daha ileri düzeydedir. ABD’de yıllık bütçe Başkan tarafından önerilir ve Kongre’de oylanır. 
Mali yıl ekim ayında başlar ve eylül ayında sona erer. Para politikaları Merkez Bankası tarafından belirlenir, 
hükümetten bağımsızdır. 
 
Bütün dünyanın ortak parası olan doları basan ABD için cari açığın kapatılması doların getirdiği yabancı 
sermaye yatırımları nedeniyle önemli bir sorun olmamıştır. Ancak son yıllarda başta Euro olmak üzere diğer 
para birimlerine doğru artan eğilim ABD ekonomisini gittikçe zora sokmaktadır. 
 
ABD’nin dış ticaretini ise özet olarak şöyle gösterebiliriz: 

 İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 
2016 1.451.024 2.249.944 3.700.968 -798.920 
2017 1.546.273 2.408.476 3.954.749 -862.203 
2018 1.664.056 2.614.273 4.278.329 -950.217 

*bin dolar 
Tabloda da görüldüğü üzere ABD’nin ihracatı 2018’de bir önceki yıla oranla %7,6 oranında artmıştır. ABD’nin 
ihracatını oluşturan başlıca sektörler makine, elektrikli cihazlar, mineral yakıtlar, otomotiv, havacılık ve uzay 
sanayi, tıbbi cihazlar, değerli taşlar ve mücevherat, plastik sanayi sektörleri olarak sıralanabilir. ABD’nin en 
çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırayla Kanada, Meksika ve Çin’dir. Türkiye ise ABD’nin en çok ihraç 
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yaptığı 28. ülkedir. Ülkenin ithalatı ise 2018’de bir önceki yıla göre % 8,5 artmış, böylece dış ticaret açığı da 
önceki yıla göre %10,2 artmıştır. ABD’nin ithalatında başlıca sektörler otomobiller, mineral yakıtlar, 
telefonlar, bilgisayarlar, ilaçlar, oto yedek parçaları, serum ve aşılar, elektronik eşya, kamyon/kamyonetler 
ve mobilya sektörleri olarak sıralanabilir. ABD’nin en çok ithalatta bulunduğu ülkelerse sırayla Çin, Meksika 
ve Kanada’dır. Türkiye ABD’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler listesinde 33. sırada bulunmaktadır. 
 
SAVUNMA SANAYİİ 
Bu konuda ABD, âdeta silah kelimesiyle özdeşleşmiştir. ABD, dünya silah üretiminde doğal olarak birinci 
sıradadır. Hatta bazı araştırmalara göre dünyadaki her üç silahtan birisi ABD kökenlidir.  
 

 
 
Bu durumun farklı nedenleri vardır. Bunlar arasında en kayda değeri; ABD’nin son birkaç yüzyıldır savaşlarda 
hep başrolde olması, dolayısıyla da silah endüstrisinin ABD eksenine kaymasıdır.  
 
ABD, 2018 yılında 10,5 milyar dolarlık silah ihracatında bulunmuştur. Savaş uçakları, helikopterler, insansız 
hava araçları, tank savar füzeleri, gemi silah sistemleri ve füzeleri, detektörler, makine ve yönlendirilmiş 
silah sistemleri başlıca ihraç edilen ürünler olarak gösterilmektedir. Ayrıca 55,6 milyar dolarlık yabancı 
askeri sözleşme imzalayarak müttefiklere ihracatını güvence altına almıştır. ABD’nin savunma sanayiinin 
temel beş şirketinin 2018’de satmış olduğu silah ve savunma araçlarının tutarı 148 milyar doları, bütün ABD 
şirketlerinin silah satışının tutarı ise 246 milyar doları bulmaktadır. Bu da dünya silah ticaretinin %59’una 
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tekabül etmektedir4. Savunma sanayii ABD’nin politikalarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. ABD bu 
konuda kendisine karşı bir rakip olmasını istememektedir. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi de son 
aylarda ülkemizin ABD’yle yaşamış olduğu F-35, S-400 sorunlarıdır. 
 
ABD savunma sanayiinin temellerini daha çok özel sektör oluşturmaktadır. 1990’lı yıllara kadar art arda 
gelen I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları, Soğuk Savaş gibi çatışmalar dünya silah 
ticaretini canlı tutmuştu. Ancak SSCB’nin yıkılmasıyla beraber dünyada kısa bir süre sakin bir dönem 
yaşanmış, bu nedenle ayakta kalma kaydı “savaşların varlığı” olan silah üreticileri küçülmeye başlamıştı. 
ABD’de küçülen bu şirketlerin birçoğu birleşerek büyük şirketleri oluşturmuş, bu şirketlere de özellikle 11 
Eylül olaylarından itibaren bir canlılık gelmişti. Günümüz itibariyle dünya silah piyasasında başrolde 
oynayan bu ABD’li şirketlerin önde gelenleri; Boeing, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman 
Corporation, Raytheon Company ve General Dynamics’tir. 
 
Belki de Pentagon’un kısmen kendilerine muhtaç olduğunu söyleyebileceğimiz bu şirketler, hem devlet 
politikasını etkilemekteler hem de Pentagon’un yönetimiyle iç içeler. Öyle ki 1961 yılındaki veda 
konuşmasında Başkan Eisenhower, devlet işlerine tesirleri olmaması gerektiği konusunda uyarıda 
bulunmuştu. Bu konumlarının farkında olan ve ABD’nin politikalarını etkilemenin bir nevi dünyanın 
yönetiminde etkili olmak anlamına geldiğini bilen bu şirketler, ülke politikasındaki etkilerini devam 
ettirebilmek için lobi harcamaları yapmaktadırlar. Bu doğrultuda 2018 yılında Boeing şirketi 15 milyar dolar, 
Northrop Grumman şirketi 14 milyar dolar, Lockheed Martin şirketi 13 milyar dolar, General Dynamics şirketi 
12 milyar dolar ve United Technologies şirketi 10 milyar dolar harcamada bulunmuştur. 
 
Bu şirketlerinin politikalarının üç özelliği vardır. Birincisi bu şirketler seçim zamanlarında Kongre adaylarının 
seçim kampanyalarına maddi yardımda bulunarak çıkarlarına uyacak adayların seçilmesini sağlarlar ve bu 
adaylara böylece gelecek seçim üzerinden psikolojik baskı yaparlar. İkincisi savunma sanayii istihdamının 
çok olduğu yerlerdeki seçmenler üzerinden politikacılara baskı yaparlar. Üçüncüsü ise emekli asker ve 
politikacıları istihdam ederek nüfuzlarını artırırlar. Ancak bu şirketlerin aleyhine gelişen bir durum vardır ki o 
da devletin uluslararası alanda siber alanın etkisinin ve gücünün günbegün artması nedeniyle teknoloji 
şirketleriyle iş birliği yapmasıdır. Bu şirketlere Google, Amazon ve Microsoft gibi Silikon Vadisi şirketleri 
örnek verilebilir. Yine de savunma sanayii şirketleri uzun bir süre Pentagon ve Kongre üzerindeki nüfuzunu 
koruyacak gibidir. 
 
4 www.kokpit.aero 
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