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Kuzey Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici
Özeti
ABD ve Çin arasında ticaret savaşları sürüyor. ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal
edilecek ürünlere getirilecek 200 milyar dolarlık vergi sonrası 267 milyar dolarlık bir
vergi adımı daha atabileceğini duyurdu. Bu adımın da atılmış olmasıyla Çin’den
gelecek hemen tüm ürünlere vergi konmuş olacak. ABD Ticaret Bakanlığı’nın resmi
verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık
505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin
toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.
Başkan Trump, Çin’e uygulanacak kapsamlı vergiler nedeniyle, başta Apple olmak
üzere, Çin’de üretimi yapılan ürünlerin fiyatlarının artacağı konusunda üreticileri
uyardı. Bunun çözümü olduğunu belirten Başkan Trump, sıfır vergili hatta teşvikli bir
şekilde üreticileri ABD fabrikalarını inşa etmeye çağırdı.
Türkiye sınırına 45 km, Halep’e 60 km uzaklıkta bulunan Suriye’nin İdlib kentinde
çatışmalar baş gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Suriye'nin
İdlib'deki saldırılarını tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak görüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, ABD’nin
Akdeniz’deki gemilerinde çok sayıda Tomahawk tipi füze taşıdığını ve bu füzeler ile
her an Suriye’yi vurabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile, ticaret
müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump NAFTA’nın ABD’ye yıllardır
zarar verdiğini, bu nedenle kaldırılarak yerine ABD-Meksika Ticaret Anlaşması
imzalanacağını duyurdu. Trump, ülkesiyle Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin
kısa süre içinde başlayacağını aktarırken, Kanada ile ayrı bir anlaşma yapılabileceğini
veya Kanada'nın ABD-Meksika arasındaki anlaşmaya katılabileceğini söyledi.
Avrupa Birliği, ABD ile yaptığı ticaret görüşmelerinde, otomobiller de dahil tüm
endüstriyel ürünlere tarifeleri kaldırmaya istekli olduğunu bildirdi. AB Komisyonunun
Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu (AP) ticaret
komitesi toplantısında, “AB'nin tüm sanayi malları üzerinde sıfır tarife uygulamak için
hazır olduğumuzu söyledik, tabii ki ABD aynı şeyi yapıyorsa. Bu yüzden karşılıklı bir
temelde olacaktır” dedi. Malmström, ABD ile görüşmelerin, Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı (TTIP) yeniden başlatmak amacıyla yapılmadığını
ancak "daha sınırlı bir ticaret anlaşmasını" hedeflediğini vurguladı.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, Ağustos
ayında 201 bin kişiye istihdam sağladı. Beklenti 195 bin seviyesindeydi. İstihdam
rakamları sonucunda işsizlik oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Artan istihdamda
sağlık, ticaret, nakliyat, maden ve profesyonel hizmet sektörlerindeki işe alımlar etkili
oldu. Enflasyon açısından önem taşıyan ortalama saatlik ücret artışı ise Ağustos’da
yıllık yüzde 2,9'a çıkarak 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de ilk
kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 203 bine gerileyerek
beklentinin altında kaldı. İşsizlik başvuruları 1969 yılından bu yana son 49 yılın en
düşük seviyesini gördü.
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Kanada
Kanada'daki Suudi Doktor Krizi Çözüldü
Suudi Arabistan'ın, Kanada ile yaşadığı kriz sonrası ülkeyi terk etmelerini istediği
Suudi doktorlara, bilimsel çalışmalarını tamamlamaları için Temmuz 2019'a kadar süre
verdiği bildirildi.
Kanada Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji Genel Müdürü Dr. Andrew Padmos, konu
ile ilgili yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin, Kanada genelindeki bin 53 Suudi doktor
ve tıp öğrencisinin, alternatif eğitim programı düzenlenene kadar şu andaki eğitim
programlarına devam etmelerine izin verdiğini bildirdi. İznin Suudi doktor ve tıp
öğrencilerini kapsadığını belirten Padmos, iznin Kanada genelindeki diğer üniversite
programlarına kayıtlı 8 binden fazla Suudi üniversite öğrencisini kapsamadığını
aktardı.
Kaynak: https://globalnews.ca/news/4376730/saudi-arabia-canada-doctors/

Kanada'nın Temmuz Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı
Kanada İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, artan petrol fiyatlarına bağlı
olarak Temmuz ayı ihracatının %0,8 yükselerek 51,3 milyar dolara çıktığı, enerji
ürünlerinin yanı sıra motorlu araç ve parçaları ihracatının da artışa katkı sağladığı
belirtildi. Azalan hava taşıtı ithalatına bağlı olarak da ithalatın %0,4 düşerek 51,4
milyar dolara gerilediği, 11 ürün grubundan 7 tanesinin ithalatını azaldığı vurgulandı.
ABD’ye ihracatın %3,3 artarak 38,4 milyar dolar, ithalatın ise %0,1 düşüş ile 33,1
milyar dolar olarak gerçekleştiği, %25 gümrük vergisi uygulanan çelik ürünlerinde
ABD’ye ihracatın Temmuz ayında %16,4 arttığı, %10 gümrük vergisi tatbik edilen
alüminyum ihracatının ise %2,0 azaldığı ifade edildi.
Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu

Kanada'ya Yüklü 'Suudi Arabistan' Faturası
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in, Suudi Arabistan güvenlik makamlarının
başkent Riyad'da bazı insan hakları aktivistlerini tutuklaması üzerine Twitter'dan
yaptığı paylaşım, ilk tespitlere göre Kanada'ya yaklaşık 20 milyar dolara mal oldu.
Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki kriz derinleşirken, ekonomik boyutuna ilişkin ilk
tespitler de ortaya çıkmaya başladı. Suudi Arabistan'ın Kanada ile ticari ilişkilerin
dondurulması kararı, Kanada'nın Suudi Arabistan'a satışına karar verilen ve halen
üretim aşamasında olan toplam 15 milyar dolarlık 928 adet hafif ve ağır askeri zırhlı
araç paketini de etkiledi.
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Kaynak: Global News Kanada

ABD
ABD Başkanı Trump Çin’e Karşı 267 Milyar Dolar Değerinde Ek Vergi
Uygulayabileceklerini Söyledi
Başkan Trump, kısa bir süre içinde 267 milyar dolar değerinde Çin ürününe ek ithalat
vergisi koymak için hazır olduklarını söyledi. Bahse konu uygulamanın yürürlüğe
girmesi halinde ABD’ye giren tüm ürünlere ek vergi uygulanmış olacağı ifade ediliyor.
Başkan Trump "50 milyar dolara vergi uyguladık ve bu teknoloji ile ilgiliydi. Şimdi
başka bir 200 milyar dolar ekledik. Ve bunu söylemekten nefret ediyorum, ama bunun
arkasında, eğer istersem kısa sürede eklenecek bir 267 milyar dolar daha var. Bu
tamamen denklemi değiştirir dedi.
Başkan Trump’ın uygulanmasını istediği ve uygulanmakta olan toplam 532 milyar
dolarlık vergi büyüklüğü geçen yıl ülkeye giren 505 milyar dolarlık Çin ihracatından
daha fazla olduğu bilgisi veriliyor.
Şimdiye kadar, Çin'den yapılan ABD ithalatının, aynı dönemde geçen yıla göre
yaklasık % 8 daha yüksek olduğu ve bu yılın geri kalanında bu hız devam ederse, Çin
ithalatının 548 milyar doları aşacağı bildiriliyor.
ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Çin ürünlerinde 200 milyar dolara kadar uygulanabilecek
bir sonraki tarife ürünleri ile ilgili başvuruları tamamlarken, ek vergi uygulanabilecek
son ürün listesinde tüketiciler tarafından satın alınan buzdolabı ve mobilya gibi birçok
ürünün de bulunduğu belirtiliyor.
Trump'ın Çin'e karşı tavizsiz duruşunda vergileri ikiye katlama kararının, dünyanın en
büyük iki ekonomisi arasındaki ayrılığın erken çözülme şansının düşük olması
anlamına geldiği belirtildi. Çin’in ithal edilen Amerikan mallarının düşük hacmi
sebebiyle Trump’ın ek tarife uygulamasını Dolar bazında karşılayamayacağı ve ayrıca
Çin’in, Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini beklenmedik vergi denetimlerine,
özel denetimlere ve hatta tüketici boykotlarına maruz bırakarak yanıt verebileceği ifade
ediliyor.
Kaynak: Washington Post

ABD ile Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
Trump, Oval Ofis'te Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile telefon üzerinden
bir basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya
varıldığını, yeni anlaşmanın adının "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını
açıkladı. Trump, NAFTA'nın kötü bir çağrışımının olduğunu ve ABD'ye yıllardır zarar
verdiğini savunarak, "Şu an yürürlükte olan anlaşmayı (NAFTA) kaldıracağım ve ABD-
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Meksika anlaşması yürürlüğe girecek." ifadesini kullandı. "Bu yapılan en büyük ticaret
anlaşması olabilir." yorumunu yapan Trump, Kanada ile de ticaret müzakerelerinin kısa
süre içinde başlayacağını duyurdu. Meksika Devlet Başkanı Nieto ise NAFTA'yı
modernize etmek ve yenilemek için ABD ile aylardır çalışıldığını vurgulayarak,
"Umarım Kanada’da yeni anlaşmanın bir parçası olabilir." şeklinde konuştu.
Kaynak:

https://www.theguardian.com/us-news/2018/aug/27/trump-nafta-us-mexico-tradeunderstanding-latest

ABD'li Senatör McCain Hayatını Kaybetti
ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, 81
yaşında yaşamını yitirdi.
ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı
olan Arizona Senatörü John McCain'in 81 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü
Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi.
Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen
McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör
olarak biliniyordu. 2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack
Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain
seçimleri kaybetmişti.
Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973
yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu. 1981 yılında ABD Kongresine ilk
kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil
ediyordu.
Kaynak: https://www.nytimes.com/2018/08/25/obituaries/john-mccain-dead.html

Trump'ın Eski Avukatı Mahkemeye Çağrıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Michael Cohen'in avukatının müvekkilinin hem eyalet
hem de savcıları ilgilendiren bilgilere sahip olduğununa yönelik açıklamalarının
ardından Cohen için mahkeme celbi çıkarıldığı bildirildi.
New York eyaleti Vergi Dairesi Sözcüsü James Gazzale yaptığı açıklamada, "Michael
Cohen icin dün yapılan açıklamalar ışığında mahkeme celbi çıkarıldığını teyit
ediyoruz." açıklaması yaptı. Cohen'in avukatı Lanny Davis dün gece CNN
televizyonunda katıldığı programda, "Cohen'in Trump hakkında hem Washington'ı hem
de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum." diye
konuşmuştu. New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra
mahkemeye çıkarılmış, Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma
Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirilmişti. Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma
ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtilmişti.
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ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle
kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
Kaynak:https://www.cnbc.com/2018/08/22/new-york-investigators-have-issued-subpoena-toformer-trump-lawyer-cohen-as-part-of-trump-foundation-probe-ap-reports.html

ABD-Çin Ticaret Müzakereleri Devam Edecek
ABD ile Çin arasında Mayıs ayında sona eren müzakerelerin bu ay sonunda düşük
düzeyde yeniden başlayacağı bildirildi.,
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD ile Çin arasındaki ticaret
müzakerelerinin devam edeceğini duyurdu. Kudlow, Amerikan CNBC kanalına verdiği
mülakatta, iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleriyle ilgili müzakerelerin bu ayın
sonuna doğru ABD'de devam edeceğini bildirdi. "Bazen müzakereler beklendiğinden
daha iyi sonuçlar üretebilir." ifadesini kullanan Kudlow, müzakerelerin düşük düzeyli
olacağı bilgisini paylaştı. İki ülke arasında ticaret alanında en son yapılan müzakereler
ilerleme kaydedilemediği için mayıs ayında sona ermişti. ABD yönetiminin Çin menşeli
ürüne yönelik 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık ilk
bölümü Temmuz başında uygulanmaya başlanırken, 16 milyar dolarlık ikinci bölümü
ise 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den
ithal ettiği ve geçen sene 505 milyar dolar değerindeki tüm ürünlere ek gümrük vergisi
getirebileceğini belirtmişti.
Çin'in ABD'den ithal ettiği ürünlerin toplam değeri ise geçen sene 130 milyar dolar
olarak gerçekleşmişti.
Kaynak:https://www.cnbc.com/2018/08/16/kudlow-confirms-trade-talks-to-resume-with-chinalater-this-month.html

Trump'tan Türkiye tweeti: Vergiyi İki Katına Çıkardık
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerin şu anda iyi olmadığını belirterek,
Türkiye'den alüminyum ve çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin iki katına
çıkarılmasına onay verdiğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında hızlı
şekilde geri gelmesine bağlı olarak çelik ve alüminyum tarifelerinin ikiye katlanmasına
onay verdim. Alüminyumda tarife şimdi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile
ilişkilerimiz şu anda iyi değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak:https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/turkey-tariffs-ustrump-erdogan-lira-andrew-brunson-steel-aluminium-dollar-a8486361.html
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Trump: İran'la İş Yapan, ABD ile Yapamayacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanmaya başlayan yaptırımların ardından
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya alınmasının
ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Bunlar uygulanmış en sert
yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında bir üst seviyeye
çıkacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak.
Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak:https://www.newsweek.com/trump-warns-if-you-do-business-iran-you-cantdo-business-us-1060281

ABD Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı
ABD Ekonomik Analiz Bürosu Ticaret Departmanı tarafından açıklanan verilere göre
Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki aya göre 4.3 milyar dolar artarak 45,7
milyar dolardan 50,1 milyar dolara yükseldi. İhracat, Haziran ayına göre 2,1 milyar
dolar azalarak 211,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat 2,2 milyar dolar artarak
261,2 milyar dolar oldu. Temmuz ayı mal ihracatı toplamda 140.8 milyar dolar,
hizmetler ihracatı ise 70,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mal ithalatı 213,9 milyar
dolar hizmetler ithalatı ise 47,2 milyar dolar olarak açıklandı. Türkiye'nin ABD'ye
ihracatında 2017 yılı Temmuz ayı ile 2018 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında;
ABD’ye genel ihracatımızın %10 oranında arttığı, (5,4 Milyar dolar seviyesinden 5,9
Milyar dolar seviyesine yükseldigi), Makine sektörü ihracatımızın %32 oranında arttığı
ve ilk sıraya yükseldiği gözlemlendi. 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle ilk sırada yer alan
demir ve çelik sektörü (72 Nolu fasıl) ihracatımızın 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle %49
azaldığı, demir ve çelikten ürünler (73 Nolu fasıl) ihracatımızda da %30 düşüş olduğu
gözlemlendi.
Kaynak: Census Bureau and the U.S. Bureau of Economic Analysis

Duyurular
9. Türkiye Yatırım Konferansı, 26 Eylül 2018, New York
9. Türkiye Yatırım Konferansı, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın
Berat Albayrak’ın katılımlarıyla 26 Eylül 2018 tarihinde, Gotham Hall, New York’ta
gerçekleştirilecektir. İki ülke ilişkilerinde, her bir adımın daha kritik hale geldiği böyle bir
dönemde; gerek portföy yöneticilerine, gerekse doğrudan yatırım yapan küresel
firmalara hitap ederek, Türkiye’nin sağladığı yatırım imkanlarını birincil ağızdan
anlatmak büyük önem taşımaktadır. Buradaki en önemli hedefimiz, gerek ülke
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ekonomimizin gerekse para birimimizin algısını dünyanın finans merkezinde, New
York’ta, güçlendirmektir. Konferansa katılmak isteyen üyelerin katılım formunu
doldurmaları gerekmektedir

Global and Security Exchange 2018
ABD Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 23-27 Eylül 2018 tarihleri arasında, Las Vegas,
Nevada’da düzenlenecek GSX Security Exchange 2018 fuarına Türk iş insanlarından
oluşan bir ticaret heyeti düzenlemektedir. Her yıl ASIS International tarafından
düzenlenen ASIS Fuarı bu yıl isim değişikliğine giderek GSX Security Exchange olarak
adlandırılmaktadır. Fuar, kriz yönetimi, siber güvenlik, terörizm ve iş güvenliği
konularında 300’den fazla panel, konuşma ve oturumu kapsamaktadır. Fuar heyetine
katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ABD Ticaret Müsteşarlığı ile (Ceren Okumuş,
tel: +90 (312) 457 72 58, e-mail: ceren.okumus@trade.gov) iletişime geçmeleri rica
olunur.

37.ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferans, 22-24 Ekim 2018, Washington
D.C.
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 37. Ortak
Yıllık Konferansı, 22 – 24 Ekim 2018 tarihlerinde Trump International Hotel,
Washington D.C.’de gerçekleştirilecektir. Yıllık Konferans’la ilgili detaylı bilgiye buraya
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkiye-Kanada İş Konseyi 15. Ortak Yıllık Konferansı, 13 Aralık
2018, Toronto, Kanada
Her yıl düzenlenen DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi (TCBC) ve Kanada-Türkiye İş
Konseyi (CTBC) Ortak Yıllık Konferansı’nın 15.’si, 13 Aralık 2018 tarihinde Toronto,
Kanada’da gerçekleştirilecektir.
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Chicago Boat Show, Sektörel Ticaret Heyeti, 8-11 Ocak 2019,
Chicago
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından, Amerika’da gerçekleştirilecek
olan Chicago Boat Show Fuarı ile eş zamanlı olarak, 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında
Chicago’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir. Yat sektörüne yönelik planlanacak
ticaret heyeti programının, iki ülke arasındaki sektörel iş birliğini güçlendireceği ve
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan yat ve ekipman ihracatçılarının ürün ve
faaliyetlerini Amerika’da tanıtarak ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı
öngörülmektedir. Söz konusu heyet programına katılmak isteyen üyelerimizin kayıt
formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü
mesai bitimine kadar Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine
(e-posta: gemi@iib.org.tr – faks: 0212 454 05 01) göndermeleri rica olunur.
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İş Konseyi Koordinatörü
Murat Can MENTEŞ
mmentes@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatörü
Melike HOCAOĞLU
mhocaoglu@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Selin ERGENE
sergene@deik.org.tr
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