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Kuzey Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Başkanlık koltuğundaki 100. günü 29 Nisan Cumartesi
günü doldu. 20 Ocak 2017 tarihinde görevi devralan Trump gerek ABD’de, gerek ABD
dışında siyasi ve ekonomik olarak birçok zorlu sınava tabi tutuldu.
Kısaca ilk 100 gününü özetlemek gerekirse; Başkan Trump’ın başkanlık koltuğuna
oturmasından 1 gün sonra dünya genelinde, protestocu sayısının 4 milyona ulaştığı
tahmin edilen, “Women’s March” gösterileri düzenlendi. Başkan Trump, güvenlik
tedbirleri kapsamında, terör tehlikesine karşı, belirlenen 7 ülkenin vatandaşlarına
seyahat yasağı getirdi. Birçok ülkeden ABD’ye yapılan direkt uçuşlarda “electronic
ban” uygulamasını başlattı. Kanada Başkanı Justin Trudeau, Almanya Şansölyesi
Angela Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping‘in yanında İsrail
Devlet Başkanı Binyamin Netenyahu ile görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu ile
görüşmesinin ardından “Tek devletli veya çift devletli bir çözümün mümkün
olduğunu” söyleyerek, klasik ABD politikasına bağlı kalmadığını gösterdi. İdlib’te
gerçekleştirilen kimyasal saldırının ardından, Suriye'ye Tomahawk füzeleri
atılmasına karar verdi.
İlk ekonomi hamlesini Transpasifik Ortaklığından (TPP) çekilip, Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerini durdurarak gerçekleştiren Başkan Trump,
ithalata getireceği ek vergiler ve ABD merkezli firmaların yatırımlarını yurtiçinde
tutmak için aldığı tedbirlerle korumacı sayılabilecek bir rota belirledi. Çin Devlet
Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini ardından, bundan sonra Çin'i döviz manipülatörü
olarak adlandırmayacağını söyledi. Savunma bütçesinde 54 milyar ABD Doları artışa
gidebileceğini açıkladı. ABD senatosundaki Cumhuriyetçiler, yeni sağlık reformu yasa
tasarısını oylamaya sunmadan geri çekmek zorunda kaldı. “Temiz Güç Planı” da dahil
olmak üzere Obama dönemi iklim politikalarını tersine çeviren bir kararname
imzaladı.
Başkan Donald Trump’ın seçim vaadlerinden olan vergi reformunun detayları,
Başkan Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı Gary Cohn ve ABD Hazine Bakanı Steven
Mnuchin tarafından, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.
Tasarının en önemli kısımlarından şirketlerle ilgili bölümünü anlatan Bakan Mnuchin,
kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi öngördüklerini belirtti.
Uzmanlar, Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği büyük tasarının
yasalaşması için ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosundan geçmesine olası
bakıyorlar.
Ekonomistler ABD ekonomisindeki büyümenin beklenenden yavaş gerçekleştiğini
belirtiyorlar. FED büyümedeki yavaşlamayı dönemsel görüyor. Haziran ayında faiz
artırılması ihtimali %95’in üzerine çıktı. Boston FED Başkanı Eric Rosengren yaptığı
açıklamada 2017 yılı içerisinde 4 faiz artışı olabileceğini, Haziran ayında
gerçekleştirilecek faiz artışında bilanço küçültmenin de başlayabileceğini belirtti.
JPMorgan Int. Başkanı Jacob Frenkel, FED'in faiz artırımı gecikmemesi gerektiğini
belirtti. ABD Dolar endeksindeki yükselme, enflasyon ve perakende satışlarda artış
olduğunun gözlenmesi FED'in faiz artırımına devam etmesi için zemini güçlendiriyor.
NAFTA anlaşması üzerindeki karamsar beklentilerin kalkması üzerine Kanada’da
ticaret rakamı tahminleri ve büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Bu
kapsamda mal ve hizmet ihracatı toplam değerinin 2017 yılında % 6, GSYİH’nın % 2,4
artması beklenmektedir.
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Kanada
Kanada'nın ticaret açığı Mart ayında azaldı
Kanada'nın ticaret açığı, Mart ayında, bir önceki yıla oranla 1,1 milyar ABD Doları
azalarak 135 Milyar ABD Dolarına geriledi. Bunun nedeni, ithalatın % 1,7'yi aşan bir
yükselişe rağmen, ihracatta görülen % 3.8'lik bir artış oldu.
Aylık dönemde enerji, tüketim malları ve metalik ve metalik olmayan mineral ürünler
başta olmak üzere ihracattaki artış yaygınlaştı. Enerji ihracatındaki artış, büyük
oranda doğalgaz ve kömür ihracatı ile sağlandı. Motorlu kara taşıtlarında, metal
cevheri ve metalik olmayan minerallerde bir düşüş gözlendi.
Kanada'nın, ABD ile olan ticaret fazlası, Mart ayında, bir önceki yıla göre 0.5 milyar
ABD Doları azalarak 4 milyar dolara düşerken, dünyanın geri kalanına olan açığı, 5.6
milyar ABD Dolarından 4.1 milyar ABD Dolarına dolara düştü.
Kaynak:https://www.td.com/document/PDF/economics/comment/CanadianTrade
_Mar2017.pdf
https://www.td.com/economics/analysis/canada/national-economy/national.jsp

Kanada 2017 Yılı Büyüme Beklentisi İki Katına Çıkıyor
Export Development Canada (EDC) 2017 yılının ilkbahar raporunda, Kanada mal ve
hizmet ihracatı toplam değerinin 2017 yılında % 6, 2018 yılında ise % 5 yükseleceğini
belirtti. Söz konusu artışa en fazla katkının enerji ve havacılık sektörlerinden gelmesi
bekleniyor. Bunun yanında metal ve cevher ihracatında da önemli artışlar olması
bekleniyor. Geçtiğimiz sonbaharda yayımlanan tahminlerde, yılda yüzde 3'lük bir
ihracat büyümesi öngörülüyordu. EDC, Kanada'nın gayri safi yurtiçi hasılasının bu yıl
yüzde 2,4, 2018'de ise yüzde 2,2 oranında büyüyerek gelişmiş piyasa ortalamasının
üstünde olacağını öngörüyor. Toplam küresel GSYİH'nın 2017'de % 3.5, 2018'de % 3.8
oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.
https://www.thestar.com/business/economy/2017/05/02/canadianKaynak:
exports-expected-to-double-despite-trumps-trade-threats.html

ABD
Başkan Trump, Kurumlar Vergisi Oranını %35’ten %15’e Düşürmek
İstiyor
Başkan Donald Trump, kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüren bir vergi planı
hazırlaması talimatı verdiğini açıkladı. Oval Ofis'te yapılan toplantıda Başkan Trump,
personeline, Amerikan kamuoyu için büyük bir vergi indirimi istediğini söyledi. Böyle
bir planın federal bütçe açığına katkıda bulunmasının ilk akla gelen konu olduğu, bu
nedenle vergi indirimi konusunda ihtiyatlı olan Cumhuriyetçi milletvekillerini ikna
etmenin zor olabileceği belirtildi. Ayrıca Başkan Trump, bütçe açığı üzerindeki
düşüşleri önceliği haline getirmek istediğini belirtti. Söz konusu vergi indirimleri
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sayesinde yakalanacak büyümeden elde edilecek gelirin bütçe açığını telafi ederek şu
anki seviyede tutacağı ifade edildi.
Kaynak: https://www.wsj.com/articles/trump-wants-tax-plan-to-cut-corporate-rate-to-151493057898

Başkan Trump, Meksika Sınırına İnşa Edilecek Duvar İçin Beklemek
İstiyor
ABD Başkanı Trump, Meksika-ABD sınırına inşa edilecek duvar kararı için yıl sonuna
kadar bekleme kararı aldıklarını açıkladı. Başkanlığının 100. gününde konuşan Başkan
Trump, güney sınırında bir duvar inşaat etmek için mevcut finansman koşullarının
oluşmadığını, söz konusu maliyetin karşılandıktan sonra duvarın inşa edileceğini
belirtti. Kongredeki Cumhuriyetçiler arasında, güneyde güvenliğin sağlanması adına
duvar inşa etmek konusunda bir tereddüt olmadığı fakat harcama tasarısına kısmen
karşı olunduğu görüşü hakim.
Kaynak: https://www.wsj.com/articles/trump-willing-to-hold-off-on-border-wall-funding1493083058

Trump Yönetiminden, Kanada’ya %20 Tarife
Trump yönetimi, Kanada’dan ABD’ye ithal edilen ve çoğunlukla inşaat sektöründe,
özellikle tek kişilik aile evlerinin yapında kullanılan ahşap – kereste ürünlerinde %20
tarife uygulanması planlanıyor. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross gerçekleştirdiği
röportajda, Kanada’yla on yıllardır süren ticaret anlaşmazlığına müdahale edilmesi
gerektiğini belirtti. Söz konusu uygulama sayesinde, Kanada’dan ABD’ye satılan
ürünlerde 5 Milyar ABD Doları kadar azalma olacağı savunuldu. Bakan Ross bunun
bir ön karar olduğunu Ticaret Bakanlığının nihai kararı henüz vermediğini sözlerine
ekledi. Bakan Ross son olarak daha önceden bu konuda bir anlaşma yapılmaya
çalışıldığını ama başarılı olunamadığını belirtti.
Kaynak: https://www.wsj.com/articles/trump-administration-plans-to-impose-20-tariff-oncanadian-soft-lumber-imports-1493075372

Hamdi Ulukaya TIME 100 Listesinde
Time dergisinin dünyadaki en etkili 100 ismi öne çıkaran TIME100 listesi, Chobani
CEO’su Hamdi Ulukaya’ya “Öncüler” başlığı altında yer verdi. 1994 yılında ABD’ye
giden Hamdi Ulukaya eski bir fabrikayı elden geçirerek kendi yoğurt fabrikasına
hayat verdi ve başladığı günden beri büyümesine hız kesmeden devam eden ABD’nin
yoğurt devi Chobani’yi ortaya çıkardı. Yayınlanan makalede İnsan Hakları İzleme
Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth Hamdi Ulukaya’nın listeye alınmasını şu sözlerle
ifade etti: “Hamdi Ulukaya, yabancı düşmanlarını mahcup ediyor. Kimilerinin
göçmenleri mevcut işleri çalmakla suçladığı bir dönemde Chobani’nin CEO’su, ABD’ye
1994’te gelen Türkiyeli bir Kürt, istihdam yaratıyor. Ulukaya, kapanmış bir fabrikayı
verimli bir yoğurt şirketine dönüştürdü ve bu şirket şimdi işsizliğin yoğun olduğu
çeşitli bölgelerde pek çok kişiye iş imkânı sağlıyor. Hatta çalışanlarına şirket hisseleri
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dağıtarak zenginliği de paylaşıyor. Çalışanların çoğu Amerika’nın yerlisi. Ama Hamdi
aynı zamanda onlarla birlikte çalışmak üzere yüzlerce mülteciyi de işe aldı. Bununla
beraber, dünyanın pek çok noktasında yerinden yurdundan edilenlerin hayatlarını
iyileştirmek, onlara geçinme olanağı sağlamak için çalışan Tent Vakfı’nın kurucusu
olarak diğer şirketleri de üzerlerine düşeni yapmaya teşvik ediyor. Hamdi, “Amerikan
Rüyası”nın canlı bir örneği: Amerika’ya azim ve akıl ile gelen herhangi birinin başarıya
ulaşabileceğini ve beraberinde başkalarını da yukarı taşıyabileceğini gösteriyor.”
Kaynak:
https://www.dailysabah.com/life/2017/04/20/turkish-born-yogurt-giant-ulukaya-among-times-100most-influential-people
http://www.dunya.com/dunya/hamdi-ulukaya-time-100-listesinde-haberi-359157

Trump “Buy American, Hire American” Politikasına Hız Veriyor
ABD Başkanı Donald J. Trump, 18 Nisan günü Wisconsin’de imzaladığı başkanlık emri
ile devlet müesseselerini “Buy American, Hire American” politikasını uygulamaya
başlamalarına yönlendiriyor. Trump’ın “Buy American, Hire American” politikası
seçim kampanyası boyunca çok destek toplamış önemli bir vaadiydi. Trump’ın bu
konudaki vaadi, açıkça bir korumacılık politikası uygulayarak, Amerikan ürünlerinin
desteğini arttırarak yerel üretimi canlandırmak ve işe alım süreçlerinde
Amerikalılara öncelik verilmesi yönünde olmuştu. İmzalanan karar, bazı belirli
Amerikan yapımı ürünler üzerinde korumacı politikaların arttırılması ve nitelikli
göçmenler için uygulanan H-1B vize programının gözden geçirilmesini federal
ofislerden talep ediyor. H-1B vizesinin uygun adaylar arasında kura çekimi ile
dağıtılmasına karşı çıkan Trump, ülkeye gelmesine izin verilen nitelikli göçmenlerin
en iyi olan veya en yüksek maaşa çalışacak olan adaylar arasından seçilmesi
gerektiğini söyledi. Üst düzey hükümet yetkilileri yeni kararı “tarihi bir adım” olarak
övdü ve bu kararın eski hükümetlerin uygulamaları tarafından zarar görmüş
Amerikalı üreticileri koruyacağını ve H-1B vize uygulamasını suistimal eden
işverenlerin önüne geçerek Amerikalı işçileri koruyacağını belirtti.
Kaynak:
http://edition.cnn.com/2017/04/17/politics/trump-wisconsin-buy-american/index.html?iid=EL
http://money.cnn.com/2017/04/18/technology/h1b-reform/index.html?iid=hp-toplead-intl

ABD’nin 2017 Ulusal Ticaret Tahmini Raporu Açıklandı
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Yönetimin America First ticaret gündemindeki
önceliklendirilmiş konulara ve küresel ticarette ABD’nin ihracatı önündeki engellere
ilişkin 2017 Ulusal Ticaret Tahmini (2017 NTE) Raporunu 31 Mart 2017 tarihinde
açıkladı. İlgili yasalar gereğince yıllık olarak hazırlanan rapor, küresel ticarette
ABD’nin ihracatı önündeki engelleri (tarifeler, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri,
sübvansiyonlar, yetersiz fikri-sınai mülkiyet hakkı koruma uygulamaları, devlet
alımları, teknik engeller, hizmetler ve elektronik ticaret, vb.) içermektedir.
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USTR’ın konuya ilişkin açıklamasında, 32. kez hazırlanan yıllık raporda yer verilen
bulguların Amerikan isçi ve işverenlerini ticaret engellerinin zararlı etkilerinden
korumak ve serbest ve adil ticareti Amerikalıların yararına olacak şekilde
desteklemek için, ticaret yasaları kapsamında, yönetimin ticaret öncelikleri dikkate
alınarak hazırlandığı belirtilmiştir. İlgili yasalar gereğince, USTR, 2017 NTE Raporunu
ABD Başkanı, Senato Finans Komitesi ve Temsilciler Meclisinin ilgili diğer
komitelerine sunmak durumundadır.
Raporun
Bütünü: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.
pdf
ABD Yönetiminin 2017 Ticaret Öncelikleri Gündemi ve 2016 Yıllık Raporu:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualRepo
rt2017.pdf
Bilgi Notları-2017 National Trade Estimate Report:
· 2017 National Trade Estimate Report: https://ustr.gov/about-us/policyoffices/press-office/factsheets/2017/march/2017-national-trade-estimatereport-%E2%80%93
· Elektronik Ticarette Engeller: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/factsheets/2017/march/key-barriers-digital-trade
· Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Alanında Engeller: https://ustr.gov/aboutus/policy-offices/pressoffice/fact-sheets/2017/march/ustr-success-storiesopening-markets-us
· Ticarette Teknik Engeller: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/factsheets/2017/march/reducing-technical-barriers-trade
Kaynak:
Washington Ticaret Müşavirliği

Tesla yatırımcılarının talebi CEO Elon Musk’tan tepki aldı
10 Nisan günü yayınlanan bir haber, Tesla’nın yatırımcılarından bir grubun Tesla’nın
yönetim kuruluna iki yeni bağımsız üye seçmesi talebini içeren mektuba yer verdi.
Yatırımcı grubu tarafından yayınlanan mektupta yeni üyelerin Elon Musk’tan
bağımsız olması vurgulanmış ve “şirket içerisindeki muhtemel işlevsiz grup
dinamiklerinin kritik kontrolü” için bağımsız üyelere ihtiyaç olduğu bildirilmişti. Elon
Musk Twitter hesabından 12 Nisan günü verdiği cevapta “Bu yatırımcı grubu Ford
hisseleri satın almalı, yönetimleri çok iyi...” diye yanıt verdi. Musk’ın göndermesi Ford
ailesinin daha önce de eleştirilmiş olan, iki farklı hisse türü sahipliği ile Ford’un %40
kontrolüne sahip olmasına ithafen paylaşıldı. Açıklama aynı zamanda, Tesla’nın çok
daha az araba satmasına rağmen piyasa fiyatının Ford’u geçtiği dönemde geldi. Musk
Twitter üzerinden verdiği cevaba aynı gün yaptığı eklemelerde, Tesla’nın halihazırda
bağımsız üyeler arayışında olduğunu, bunu yakın zamanda açıklayacaklarını fakat bu
açıklamanın bu grupla alakası olmadığı belirtti. Yayınlanan mektubun altında imzası
olan California State Teachers Retirement System, Hermes Equity Ownership
Services ve CtW Investment Group yeni üye talebiyle kalmayıp, aynı zamanda
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Tesla’nın yönetim kurulunun her yıl seçilmesi gerektiği belirtti. Halka açılan
şirketlerin, halka açılmadan önceki yapılarını şirketin stratejisi doğrultusunda
değişmesini talep eden grup, Tesla’nın 7 kişilik yönetiminin 2010 halka arzından beri
neredeyse hiç değişmediğini kaydetti.
Kaynak:
http://money.cnn.com/2017/04/13/investing/elon-musk-tesla-investors-ford/index.html
http://www.reuters.com/article/us-tesla-board-idUSKBN17E23Z

İlk Çeyrek ve “Trump Rally”
İlk çeyreğin tamamlanması ile Wall
Street’in Başkan Donald J. Trump’a
verdiği not belli oldu ve görünüm
kötü değil. Geçtiğimiz günlerde
borsada yaşanan çalkalanmalara
rağmen, ilk çeyrekte Dow %5’e
yakın, Nasdaq ise %10’a yakın artış
kaydetti; Nasdaq için bu çeyrek
2013’ün sonundan beri en iyisi oldu.
Wall Street geçtiğimiz çeyrekte aynı zamanda Dow’un sırasıyla 20,000 ve 21,000’i
geçmesine tanık oldu. Tüm bunlar Trump’ın Obamacare başarısızlığı ve vergi reformu
konusunda yetilerinden şüphe edildiği bir dönemde gerçekleşti. Washington
hakkındaki endişeler Mart ayının sonunda, 2011 yılından beri ilk defa olarak, Dow’un
8 gün üst üste değer kaybettiği bir tablo çizdi. Fakat düşüş beklenen değerlerde kaldı
ve akabinde stabilize oldu. Uzmanlara göre piyasalarının hızla yükselişinin
limitlenmesi ve stabilize olması uzun vadeli istikrar için çok iyi oldu. İlk çeyrek,
“Trump Rally” olarak tabir edilen piyasa hareketliliğinin, hem ani artışlı hem de sakin
olabileceğini göstermiş oldu. Şubat ayının sonunda Dow 12 gün üst üste rekor kırdı;
Dow’un 120 yıllık tarihinde bu daha önce sadece iki kere olmuştu. Birkaç hafta sonra
ise 8 gün peşpeşe düşüş kaydetti. Fakat uzmanlara göre piyasa oynaklığı düşük
olarak seyretmekte. Peki devamlılığı nasıl olacak? Tahmin edilmesi zor bir başkan ve
politikalar konusunda oluşan belirsizlik dolayısıyla bazı uzmanlar yatırımcılara daha
fazla oynaklığa hazır olmalarını söylüyor. Bazı uzmanlar ise ilk çeyrekte
Washington’a çok odaklanan piyasaların, önümüzdeki dönemde normal ekonomik
göstergeleri takip etmeye başlamasını öngörmekte.
Kaynak:
http://money.cnn.com/2017/03/31/investing/trump-rally-first-quarter-wall-street/index.html

Türkiye --- Kuzey Amerika İş Konseyleri Önümüzdeki Dönem
Etkinlikleri:
ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansı
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak
Yıllık Konferansı, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla, “Together
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Towards Tomorrow” temasıyla 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde, Trump International
Hotel, Washington D.C’de düzenecektir.
Kayıt: www.atctaikconference.com
Bir önceki Yıllık Konferans Raporu: http://www.mazdigital.com/webreader/47246

TAİK California Ziyareti, 24-26 Mayıs 2017, San Francisco-Los Angeles
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından, 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde
gerçekleştirilecek ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansını müteakip, 24-26 Mayıs 2017
tarihlerinde San Francisco ve Los Angeles’a birer ziyaret organize edilecektir. Ziyaret
kriterlerine uygun tüm üyelerimiz katılım gösterebilir.
24 Mayıs günü San Francisco’da, ODTU Teknokent işbirliğinde, San Francisco-Türkiye
Teknoloji Zirvesi gerçekleştirilecektir. Etkinlik bilişim ve teknoloji sektörü odaklı olup,
şirketlerin yanısıra fon sahipleri ve yöneticilerine de açık olacaktır.
Los Angeles ziyareti tek bir sektör ile sınırlandırılmamış olup, ziyaret kapsamında 25
Mayıs günü Los Angeles-Türkiye İş Forumu gerçekleştirilecektir. Los Angeles
Bölgesi’nde iş çıkarı olan firmalar heyete katılım gösterebilirler.
San Francisco Kayıt: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/365/8547
Los Angeles Kayıt: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/366/8549

Sweets & Snacks Expo 2017 Fuarı, 23-25 Mayıs 2017, Chicago, ABD
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından, Chicago, ABD’de, 23-25 Mayıs 2017
tarihleri arasında düzenlenecek Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata
ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun gerçekleştirilecektir.
Kaynak:
http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-sweets-and-snacks-expo-2017fuari.html

Türkiye-Kuzey Amerika İş Konseyleri’nde Geçtigimiz Ay:
Atlantic Council İstanbul Zirvesi
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Varlık
Fonu Başkanı Mehmet Bostan ile uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaynak:
http://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/turkish-president-recep-tayyiperdogan-at-the-atlantic-council-s-istanbul-summit
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TAİK Transatlantik Sohbetleri: Trump'ın ilk 100 günü: Ekonomi ve Ticaret
Politikaları
TAİK Transatlantik Sohbetleri, Eski ABD Kongre Üyeleri, profesörler ve diplomatların
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Washington'a videokonferans ile bağlanılan etkinlikte
ABD seçimlerinin ardından geride bıraktığımız 100 günde, Başkan Trump yönetiminin
ekonomi ve ticaret politikalarını masaya yatırıldı.
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