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Kuzey Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine dair büyüme
raporuna göre, ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında yüzde 2,6 büyüme kaydedildi.
Bir diğer önemli gösterge olarak, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan
Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi’nin (UMICH), Temmuz ayının sonunda, 93 puanın
altında kalması tahmin edilirken, endeks 93,4 puan olarak açıklandı ve beklentilerin
üzerinde bir sonuç alındı. Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi
Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, Amerikalı tüketicilerin kişisel
finansmanlarında önemli bir iyileşme olduğunu belirterek, tüketicilerin ekonomik
gelecekleriyle ilgili daha iyimser olduklarını kaydetti.
Tarım endüstrisi haricinde çalışan insan sayısındaki değişiklikleri aylık olarak takip
eden ABD tarım dışı istihdam verileri, Temmuz ayında beklentilerin çok üzerinde
gerçekleşti. 179.000 olması beklenen veri 220.000 olarak açıklandı. Söz konusu
verinin yukarı yönde eğilimi ülke para biriminde pozitif bir etkiye sahip olsa da, FED
Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasında, Eylül ayında bilanço küçültmesini
başlatacaklarının sinyalini vermesi, faiz oranının sabit tutulması ve Obamacare’in
kaldırılamaması Doların yükselişini engelledi. Bu süre içerisinde Dolar Endeksi
92.80’e seviyesiyle son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi.
1 Ocak 2017 tarihinde, ekonomi piyasaları kur savaşlarının yaşanacağını konuşuyor;
Başkan Trump, Çin’i ve bazı gelişmekte olan ülkeleri para biriminin değerini
düşürmemesi yönünde uyarıyordu. 1 Ağustos 2017 tarihine geldiğimizde, 7 ay
içerisinde 19.000’den 22.000’e yükselmiş Dow Jones, 220.000’den 250.000’e
yükselmiş bir S&P 500 endeksi ve üst üste yüksek karlar açıklayan Amerikalı
firmaları görüyoruz. Üstelik bu süre içerisinde Dolar endeksi yüzde 10 azalmış,
küresel ticarette de iddia edildiği gibi Uzakdoğu ya da Avrupa odaklı bir yükseliş
gözlenmemiş durumda.
ABD Kongresinde, Rusya’ya karşı yeni yaptırımların uygulanabilmesi için
Cumhuriyetçi ve Demokrat parti liderleri uzlaşma sağladı. Rusya’nın ABD’deki
seçimleri etkilediği gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanmasının önünü açan yasa,
Donald Trump’ın yaptırımları kaldırmasını da zorlaştıracak. Trump, Rusya ile olan
sorunların diplomatik yollarla aşılması gerektiğini daha önceden belirtmişti. Dışişleri
Bakanı Tillerson, ne kendisinin ne de Başkan Trump’ın, yaptırım kararını alan
Kongrenin bu adımından ve bu adımı atma şeklinden memnun olmadığını ifade etti.
Tillerson, ABD ile Rusya ilişkilerinde halihazırda “dikkate değer bir gerilim” olduğunu,
Kongrenin daha fazla yaptırım kararı almasında memnun olunacak bir taraf
olmadığının altını çizdi. Geçtiğimiz hafta Rusya, ülkedeki ABD’li diplomat sayısını 755
kişi azaltma kararı almıştı. Bu sayede, ABD’nin Rusya’daki diplomat sayısı, Rusya’nın
ABD’deki diplomat sayısına eşit olacak. İki ülkenin de 455’er diplomatı bulunuyor.
Tillerson, Rusya’nın bu kararı, Obama döneminde ABD’den gönderilen 32 Rus
diplomata cevaben verdiğini ifade etti.
Kanada 7 yıl aradan sonra bekleneni gerçekleştirerek gecelik faiz oranını 0.50’den
0,75’e yükseltti. Kanada Merkez Bankası Başkanı Stephen Poloz gerçekleştirdiği
basın toplantısında ülke ekonomisinin hane halkı harcamalarıyla desteklendiğini ve
bu sayede sağlam bir temel oluşturulduğunu belirtti. Poloz, ekonomide yakalanan
yüzde 2,8 oranındaki büyümenin sevindiren bir gelişme olduğunu ifade etti.
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Kanada
Kanada 7 Yıl Aradan Sonra Faiz Artırdı
Kanada Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 0,5’ten yüzde 0,75’e yükseltti.
Kanadalı yatırımcılar faiz yükseltme kararının küresel bir dalga olabileceğini
belirtiyor. Son 1 ayda devlet tahvili piyasalarında bir gerileme yaşanması ihtimaline
karşın, Merkez Bankalarının faiz artırım kartını oynamak zorunda kalabileceğine
dikkat çekildi. Bu doğrultuda, Kanada’nın bir faiz artırımı daha yaşayabileceğinin altı
çizildi. Kanada Merkez Bankası Başkanı Stephen Poloz, Başkent Ottawa’da
gerçekleştirdiği basın toplantısında, hane halkı harcamalarının beklenen düzeyin
üzerinde arttığını ve bu artışın ülke ekonomisini sağlam bir şekilde desteklediğini
belirtti. Yatırımcıların ifadelerinin aksine Poloz, faiz artışlarının zamanla artmasını
beklemediğini belirtti.
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/bank-of-canadaraises-benchmark-rate-to-0-75-key-takeaways

ABD
Tillerson’dan Rusya Yaptırımları Açıklaması
ABD Kongresi ezici bir çoğunlukla Rusya’ya yaptırım uygulanması kararı aldı.
Kongre’de söz konusu karara gerekçe olarak, Rusya’nın, 2016 ABD seçimlerine
karışması ve Kırım’ı ‘ilhak etmesi’ gösterildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson,
sonuçtan ne kendisinin ne de Başkan Trump’ın memnun olduğunu dile getirdi.
Tillerson, böyle bir kararın iki ülke arasında halihazırda “stres altında” olan ilişkinin
düzeltilmesine bir faydası olmayacağını belirtti. Eski Başkan Obama döneminde
başlayan bazı yaptırımları tepkisiz ve sakin kalarak karşılayan Putin’in yaptırımlara
karşı bir sınırı olduğunun altını çizen Tillerson, “Başkan Putin’in de Rusya’da gözünün
içine bakan bir halkı var. Dolayısıyla simetrik bir adım atması gerektiğini hissettiğini
düşünüyorum.” dedi. Kongreden geçen kararın Başkan Trump tarafından imzalanıp
imzalanmayacağı üzerine görüş bildiren Tillerson, Başkanın kararı imzalayacağını
fakat ne kendisinin ne de Başkan’ın bu yaptırımları uygulayan Kongrenin bu
adımından ve o adımı atma şekillerinden memnun olduklarını belirtti. Tillerson
“Bunların bizim çabalarımız açısından yararlı olmadığını açıkça ifade ettik ancak bu
Kongre’nin aldığı bir karardır. Bunu büyük bir çoğunlukla aldılar.” diye ekledi.
Kaynak: http://abcnews.go.com/Politics/president-trump-happy-russiasanctions-bill-tillerson/story?id=48981626
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ABD İkinci Çeyrekte %2,6 Büyüme Kaydetti
ABD Ticaret Bakanlığının ilk verilerine göre, ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH)
Nisan-Haziran döneminde yüzde 2,6 artarak piyasa beklentisinin doğrultusunda
gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreği için açıklanan yüzde 1,4'lük büyüme oranı ise yüzde
1,2'ye revize edildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, GSYH'nin ikinci
çeyrekte kaydettiği artışla ilgili olarak kişisel tüketim harcamaları, ihracat ve federal
hükümet harcamalarının ekonomiye olumlu katkısına işaret edildi. Açıklamada,
ayrıca, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ine yakınını oluşturan kişisel tüketim
harcamalarının (PCE), ikinci çeyrekte görülen yüzde 2,8'lik büyümeye paralel bir
şekilde arttığı ifade edildi.
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-28/second-quarteru-s-growth-rate-of-2-6-underscores-resilience

New York'tan Yenilenebilir Enerji Atağı
ABD'nin New York Eyaletinde, yaklaşık 128 km uzunluğundaki, İkinci Dünya Savaşı
döneminden kalan nakil hattının yeniden inşa edilmesi planlanıyor. İnşaatın 2019'da
başlaması bekleniyor. Tamamlanmasının birkaç yıl alması öngörülen yeni nakil
hattının 440 milyon ABD Dolarlık projenin bir parçası olduğu ifade edildi. Vali Andrew
Cuomo projenin yenilenebilir enerjinin gelişmesi için kullanılabileceğini açıklayarak,
yeniden inşa edilen hattın, hidroelektrik santralinden ve ayrıca yeni inşa edilen
rüzgar çiftlikleri ve güneşten sıfır emisyonlu enerji sağlayabileceğini ve eyaletteki
projeleri daha yüksek nüfus alanlarına taşıyabileceğini söyledi. Moses-Adriondack
nakil hatı 2020'lerin başında yeniden inşa edilirse, hat 345 kilovolt kapasiteye kadar
iletebilecek ama yakın vadede mevcut 230 kilovolt seviyesinde işletilecek.
Kaynak: http://www.utilitydive.com/news/new-york-will-rebuild-78-miles-oftransmission-to-meet-50-renewables-stand/447919/

Başkan Trump “Sınır Vergisi”ni Gündemden Kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli seçim vaatleri arasında yer alan "sınır vergisi"
düzenlemesinden, vergi reformunda ilerleme sağlanması amacıyla vazgeçildiği
bildirildi. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi liderler, vergi reformundaki görüş ayrılıklarını
gidermek için “sınır vergisi” düzenlemesinden vazgeçti. Birçok şirketin üretim
tesislerini ABD’ye taşımaya sevkedeceği öngörülen bu düzenleme ABD Başkanı
Donald Trump’ın önemli seçim vaatleri arasında yer almaktaydı. Beyaz Saray Ulusal
Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin,
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Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell,
Senato Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch ve Temsiciler Meclisi Yöntem ve
Kaynaklar Komitesi Başkanı Kevin Brady, vergi reformu için ortak bildiri yayınlayarak
birlik mesajı verdi. Bildiride, sağlık reformunda başarıya ulaşamayan Cumhuriyetçi
Partinin vergi reformunda birlik halinde olduğuna işaret edilirken, “Ekonomimizi
büyütmek ve orta sınıfı desteklemek için atabileceğimiz en önemli adımın, çökmüş
vergi sistemimizi aileler, iş yerleri ve iş verenler için düzeltmek olacağı görüşünde
birleşmiş durumdayız.” ifadelerine yer verildi. Bu amaca ulaşmak için son üç aydır
düzenli olarak bir araya geldiklerini kaydeden politikacılar, imzaladıkları bildiriyle
bireysel ve kurumsal vergi oranlarının düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını
aktardı.
Kaynak: http://www.washingtonexaminer.com/congress-abandons-borderadjustment/article/2629890

IMF: FED Faiz Arttırmaya Devam Etmeli
IMF İcra Kurulu'nun yayınladığı rapora göre, ABD'de faiz oranları kademeli şekilde
yükselmeli ve yapılacak faiz artırımları verilere bağlı olmaya devam etmeli. IMF, ABD
için yaptığı gözden geçirmenin ardından yayınladığı raporda, FED'in ekonominin tam
istihdama yakın olduğu ortamda faiz artırımlarına devam etmesi ve arttırımların
verilere bağlı olarak yapılması gerektiğini vurguladı. IMF direktörleri, ABD para
politikasının normalleştirilmesi sürecinin düzgün ve sorunsuz atlatılmasından
memnuniyet duyduklarını da ifade ettiler. ABD ekonomisinde orta vadeli zorlukları
aşmak için çeşitli cephelerde tedbirler alınması gereğini ifade eden uzmanlar,
"Reformlar daha etkin vergi sistemi inşa etmeyi, daha etkin düzenleme çerçevesi
oluşturmayı, altyapı harcamalarını güçlendirmeyi içermeli" değerlendirmesinde
bulundular. Böyle bir reform paketinin verimliliği, istihdamı ve yatırımı artıracağını
belirten IMF, bunun er ya da geç yaşam standartlarını iyileştireceğini vurguladı.
Kaynak: http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/27/pr17301-imfexecutive-board-concludes-article-iv-consultation-with-the-united-states

Yeni Sağlık Tasarısı Senato’dan Geçemedi
ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Partinin Obamacare’in iptalini öngören son sağlık
reformu tasarısını da reddetti. Senato’da başlayan kritik oylama, tasarının 49’a karşı
51 oyla reddedilmesiyle sonuçlandı. Eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan
mevcut sağlık sisteminin (Obamacare) büyük bölümünü iptal etmeyi hedefleyen
yasa tasarısı, toplumda çok büyük destek almamasıyla öne çıkıyordu. Demokrat ve
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bağımsız senatörlerin ortaklaşa karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de
"hayır" dedi. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında geçen hafta beyninde
tümör olduğunu öğrendiği halde oylamaya katılan 80 yaşındaki John McCain’in
olması dikkati çekti. Muhalif tarafta yer alan diğer Cumhuriyetçi senatörleri, partinin
bundan önceki sağlık tasarılarına da karşı çıkan Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve
Maine Senatörü Susan Collins oluşturdu.
Kaynak: https://www.nytimes.com/2017/07/27/us/politics/senate-health-carevote.html

Los Angeles 2028 Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yapacak
Paris ve Los Angeles arasında 2024 Olimpiyat Oyunlarına kimin ev sahipliği yapacağı
üzerine olan rekabet, Los Angeles’ın 2028 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmayı
kabul etmesi ile sona erdi. Yeni gelişmeler doğrultusunda, Paris’in 2024 Olimpiyat
Oyunlarına ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uluslararası Olimpiyat
Komitesi Başkanı Thomas Bach, Los Angeles Olimpik ve Paralimpik Adaylık
Komitesinin 2028 oyunlarına ev sahipliği yapmayı kabul etmesini içtenlikle
karşıladığını belirtti. Bu kararın resmi olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi
tarafından Eylül ayında Peru’da gerçekleşecek oturumda onaylanacak olduğu
paylaşılan bilgiler arasında. Karar onaylandığında Los Angeles ve Paris, modern
olimpiyatlar 100 yıldan uzun süre önce başladığından beri üç kere oyunlara (yaz veya
kış) ev sahipliği yapmış şehirler olarak, Londra’nın yanına katılıyor olacak. Amerika
Birleşik Devletleri en son 1996 Yaz Olimpiyatlarına Atlanta’da ev sahipliği yapmıştı.
ABD’de ilk gerçekleşen oyun ise 1904 yılında St. Louis, Missouri’de gerçekleşen “Yaz
Olimpiyatı III” olarak kaydedildi. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti,
Olimpiyatların ABD’ye dönmesinden duydukları memnuniyeti paylaştı. Başkan Trump
konu üzerine yaptığı açıklamada ise, ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti
belirterek, Los Angeles’taki oyunların hem Olimpiyat idealini hem de Amerikan
ruhunu gözler önüne sereceğini ekledi.
Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-olympics-los-angelesidUSKBN1AG235?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_
medium=Social
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Trump Yönetimi Ankara Büyükelçisini Değiştiriyor
Beyaz Saray’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongreye gönderdiği ve yeni büyükelçi
atamalarını içeren listeyle ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın, halen ABD'nin Ankara
Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday gösterdiği ifade
edildi. Yeni görevine başlayabilmesi için Senato Genel Kurulundan onay alması
gereken Bass'ın yerine gelecek yeni büyükelçinin kim olacağı ise henüz açıklanmadı.
ABD Senatosu, 17 Eylül 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın Ankara
Büyükelçiliğine aday gösterdiği Bass’ın atamasına onay vermiş, Bass 8 Ekim 2014'te
yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
Kaynak: http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/trump-nominates-turkeyenvoy-afghanistan-ambassador-48760664
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Duyurular
TAİK Üyelerinin ABD İlişkileri Hakkında Anket
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin
geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının
geliştirilmesi ve Türkiye’nin ABD’de tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla
çalışmalarına devam ediyor.
Bu amaçlara yalnızca etkinlikler düzenleyerek ulaşılamayacağı düşüncesiyle,
Amerika Bölgesi üyelerine somut katma değer sağlamanın sürdürülebilir yöntemleri
araştırılıyor. ABD’de gerçekleştirilecek faaliyetlere yol gösterecek kapsamlı bir yol
haritası oluşturulabilmesini teminen, üyelerin ABD’deki varlığının rakamsal olarak
analiz edilmesi maksadıyla hazırlanan anket formunu üyelerden doldurmaları
beklenmektedir.

ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansı Sonuç Raporu
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak
Yıllık Konferansı, “Together Towards Tomorrow: Empowering Business Through
Partnerships” temasıyla 21-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Trump International
Hotel, Washington D.C’de gerçekleştirilmiştir. Konferansın sonuç raporuna buraya
tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Konferans Raporu, ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansını, önemli konuların özetleri,
eylem önerileri, örnek hikayeler ve analizlerle belgelemektedir. Raporun amacı
okuyuculara dinamik Türkiye-ABD ilişkileri üzerine daha derin bir anlayış sunmaktır.
37ncisi 29 Nisan – 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Washington D.C.’de düzenlenecek
olan ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı’nda, alınan bu çıktıların üzerinden ilerlenerek,
iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ABD’de İş Yapma Süreçleri Üzerine Bilgilendirme Toplantısı, 9 Ağustos
2017
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve European American Investment Council (EAIC)
tarafından, 9 Ağustos 2017 tarihinde ABD iş yapma süreçleri üzerine bir bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirilecektir.
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Toplantıda ABD’de iş kurma prosedürleri ve maliyetleri, yer seçimi, hukuki süreçler,
vergi düzenlemeleri ve potansiyel ortaklaklarla ilişki kurma konuları üzerine
uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yer alacaktır.
Taslak programı ekte yer alan toplantı, 9 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00-12:00
arasında River Plaza'da gerçekleşecek olup, toplantıya katılımla ilgilenen
üyelerimizin
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/441/9226
bağlantısında
bulunan katılım formunu doldurmaları beklenmektedir.

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC)
14. Ortak Yıllık Konferansı, 10 Ekim 2017, İstanbul
Her yıl düzenlenen DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi
(CTBC) Ortak Yıllık Konferansı’nın 14üncüsü bu yıl 10 Ekim 2017 tarihinde, İstanbul’da,
ICT, PPP (Sağlık ve Altyapı), Madencilik ve Tarım sektörleri altbaşlıklarıyla
düzenlenecektir.

TİM Miami-Santo Domingo Ticaret Heyeti, 15-20 Ekim 2017
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonunda, 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, ABD’nin Miami şehri ile
Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo şehrine bir ticaret heyet ziyareti
gerçekleştirilecektir. Heyete katılmak isteyen üyelerin en geç 25 Ağustos 2017
tarihine kadar başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
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