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Kuzey Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici 
Özeti  

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 
düzenlen G20 Liderler Zirvesinde, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau 
ve Meksika Devlet Başkanı Nieto tarafından imzalandı. Başkan Trump, 1994 yılında 
yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerine 
imzalanan mutabakatı, tarihteki en büyük, önemli, modern ve dengeli anlaşma olarak 
değerlendirirken, ülkeleri için büyük yarar sağlayacağını belirtti. 

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Ming 
Vancou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alındı. 
Huawei; BM, ABD ve AB'nin yaptırım ve ihracat kontrollerine uyduklarını açıklarken, 
Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times Gazetesi, ABD'nin Huawei'yi hedef 
alarak uluslararası topluma mesaj verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Arjantin'de G-20 Zirvesi sırasında "İki ülke arasında 90 
gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşmasından çok kısa 
bir süre gerçekleşen gözaltı kararının, son dönemde ticaret savaşı yapan iki ülke 
arasında yeni bir gerilime yol açabileceği belirtiliyor. 

Başkan Trump, "Silahlanma yarışını" durdurabilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini ifade etti. ABD’nin 
bu yıl silahlanma yarışına 716 milyar Dolar harcadığını belirten Trump, bu durumu 
“çılgınlık” olarak değerlendirdi. 

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell mevcut politika faizi oranlarının 
nötr seviyelerin (ekonomiyi ısındırma ya da soğutma hedefi olmadığına inanılan faiz 
oranı) biraz altında olduğunu belirtti. Uzun süredir, faiz konusundaki görüşleri 
nedeniyle Başkan Trump’ın yoğun eleştirilerine maruz kalan FED Başkanı Eylül ayında 
2018'i 4 faiz artırımıyla tamamlamayı ve gelecek yıl 3 kez faiz artırmayı planladığına 
işaret etmişti. 

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ABD'nin Ekim ayı ticaret açığı bir önceki aya 
göre yüzde 1,7 artışla 55,5 milyar Dolara çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine 
ulaştı. ABD'nin tarifelerle hedef aldığı Çin’le ticaret açığı da Ekim ayı için 43,1 milyar 
Dolar olarak açıkladı. Bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdı. 

41. ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında Teksas'ta hayatını 
kaybetti. Oğlu 43. ABD Başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
"Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben, 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un 
öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere 
sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi. 

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar, Ekim ayında Eylül ayına 
kıyasla yüzde 0,6 artarak 8 ay art arda yükseliş gösterdi. ABD ekonomisinin yaklaşık 
yüzde 70’ini oluşturan veriye yönelik piyasaların beklentisi yüzde 0,4 artış 
seviyesindeydi. 
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Kanada  

PI Finans 100 Milyon ABD Doları Karşılığı Satıldı 
 
Kanada menşeili yatırım danışmanı şirket PI Finans, NG Holding’e 100 milyon Dolar 
karşılığında satıldı. PI Finans 50.000’i aşan müşterisine, 300’den fazla personeli ile 
Gary Ng’nin başkanlığında hizmet etmeye devam edecek. PI Finans’ın eski başkanı ve 
kurucularından olan Max Meier ise müşteri danışmanı olarak çalışmaya devam 
edecek. Meier aynı zamanda şirketin yönetim kuruluna danışmanlık da yapacak. Şirket 
yönetiminde Max Meier dışında ise bir değişim gerçekleşmedi. 
 
Meier satım işlemiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;  
 “Bu işlem, PI'nın on yıllardır müşterilerimize bağımsız, deneyim odaklı finansal 
danışmanlık sunmaya devam etmesini sağlayacak. Bay Ng, kuruluşumuzun, 
müşterilerimiz için en iyi olana vurgu yaparak, uzun vadeli büyümeye odaklanmasına 
olanak tanıyacak yeni fikirlere sahip. Aynı değerleri ve girişimci ruhu paylaşıyoruz ve 
Gary'nin liderliğinde güveniyorum. PI Financial, Kanada'nın önde gelen bağımsız 
yatırımcılarından biri olarak konumunu güçlendirecek.” 
 
Kaynak:https://www.theglobeandmail.com/business/streetwise/article-vancouvers-pi-

financial-acquired-for-100-million-in-hot-market-for/ 

 

                                                                              

 

Kanada Üçüncü Çeyrek Ekonomik  Verilerini Yayınladı 

 
Kanada’da  üçüncü çeyrek GSYİH büyümesi %0,5 oranında oldu. İkinci çeyrekte bu 
oran %0,7 idi. Yıllık bazda hesaplandığında ise bu oran %2’ye ulaşıyor. ABD’de ise 
üçüncü çeyrek için açıklanan yıllık büyüme %3,5. Nihai iç talepte ise değişim 
gözlenmedi. 
 
Dış talebin ve fiyatların artışı madencilik ve rafineri endüstrilerini güçlendirdi. Bu 
endüstrilerdeki güçlenme, kurumsal kazancı artırdı. Üçüncü çeyrekte güçlenen bir 
diğer sektör ise gayrimenkul başta olmak üzere hizmet sektörü oldu. Genel tüzel 
gelirler yükseldi, Finans dışı kuruluşların brüt işletme artığında gözlenen %3’lük artışın 
etkisiyle de genel tüzel gelirlerde yükseliş gözlendi. 
 
Üçüncü çeyrekte ithalat hacimleri %2.0 azalırken, rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatı 
%27,2 azaldı. İkinci çeyrekte üretimi azalmış olan bazı Kanada rafinerilerindeki bakım 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından artan yerli üretim ile petrol ithalatında düşüş 
gözlemlendi. 
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Uçak ve diğer ulaşım araçları ve parçalarının ithalatı da %22 oranında düşüş yaşadı. 
Özellikle ticaret ve seyahat hizmetlerine olan talebin azalmasıyla hizmet sektöründeki 
ithalat da %2,5 oranında düştü. 
 
Kaynak:https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181130/dq181130a-
eng.htm?HPA=1 
 

 
 

Kanada ile ABD Metal İhraç Kotası Müzakereleri 

 

Kanada ve ABD arasında yapılması beklenen metal ithalatı gümrük vergisi indirimi 

anlaşması Trump’ın Kanada’dan ithal edilen metallere kota getirme önerisi ile sekteye 

uğradı. Yapılan yeni anlaşmada Beyaz Saray’ın metallere uygulanan gümrük vergisini 

kaldırmamasındaki amaç ise ABD’ye ucuz metallerin taşınımını engellemek  olarak 

belirtildi. ABD’li müzakereciler, Kanada’nın Amerika'ya ihraç edebileceği metal 

ithalatını sınırlayan bir kota sistemini öneriyor. İki ülke ayrıca Çin’den gelen ucuz 

metaller ile mücadele için birlikte çalışmayı hedefliyor. 

 

Kanada, çelik ithalatında  %25 ve alüminyum ithalatında %10 olarak uygulanan  

gümrük vergisini kaldırmak için çaba gösteriyor. ABD ile imzalanan yeni ticaret 

anlaşması ile birçok konuda anlaşmaya varılırken metal ithalatı gümrük vergileri aynı 

kalmıştı. 

 

Kaynak:https://www.nytimes.com/2018/11/21/us/politics/us-canada-mexico-steel-

tariffs.html 

 

 

 

Canderel Ltd.’de CEO Değişimi 

 
Montreal’de kurulan ve Toronto Adaları Havaalanı projesi de olmak üzerze halihazırda 
2 milyar ABD Doları aşkın projesi bulunmakta olan Canderel’de kuruculardan biri olan 
ve 40 yılı aşkın süredir CEO olarak görev yapan Jonathan Wener görevini bıraktı. 
Göreve ticari emlak müdürlüğü yapan  Brett Miller getirildi.  
 
54 yaşındaki Miller, Kanadalı şirketi ABD'ye ve muhtemelen Avrupa'ya genişletmeyi de 
içeren bir büyüme planından sorumlu olacak. Konuyla alakalı olarak ise Wener şu 
sözleri kaydetti; “Brett, Kanada dışına açılabilmemizi sağlayacak tüm donanımlara 
sahip.” 
 
Kaynak: https://canadanewsmedia.ca/2018/11/23/canderels-new-ceo-will-lead-real-

estate-companys-expansion-beyond-canada/ 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181130/dq181130a-eng.htm?HPA=1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181130/dq181130a-eng.htm?HPA=1
https://canadanewsmedia.ca/2018/11/23/canderels-new-ceo-will-lead-real-estate-companys-expansion-beyond-canada/
https://canadanewsmedia.ca/2018/11/23/canderels-new-ceo-will-lead-real-estate-companys-expansion-beyond-canada/


 

4 
 

 

ABD  

Trump En Uzun Asya Gezisine Çıkıyor 

Trump, çeyrek asırdan fazla süredir bir ABD başkanının yapacağı en uzun Asya 
gezisine çıktı. Trump’ın gezideki bir amacı da Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer 
kriz için yardım aramaktı. 12 gün süren seyahatinde Trump sırasıyla Japonya, Güney 
Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler’i ziyaret etti. 
 
Trump, Asya turuna çıkmadan önce Fox News’e yaptığı açıklamada “Bir problemimiz 
var. Bu problemin adı ise Kuzey Kore. Fakat bu sorunu çözeceğimizi umuyorum. Eğer 
çözemezsek bizim için pek hoş olmayacak. Hiç kimse için pek hoş olmayacak” diyerek, 
Pyongyang yönetimini hedef almaya devam etti. 
 
Bu sırada, Rus haber ajansı RIA Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump’ın Vietnam’da düzenlenecek Asya-
Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde Suriye üzerine bir görüşme yapabileceğini bildirdi. 
 
Kaynak:https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-asia/trump-dogged-at-home-
heads-on-longest-presidential-asia-trip-in-years-idUSKBN1D30A9 

 

 

ABD Temsilciler Meclisi Vergi Reformu Tasarısını Oyladı 

Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılan oturumda, "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" 
başlıklı tasarı 205'e karşı 227 oyla kabul edildi.  
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük önem taşıyan reform 
teklifi, ülkede kurumsal vergi oranını tek hamlede ve kalıcı olarak  %35'ten % 20'ye 
indirilmesini içeriyor.Tasarı ayrıca, ülkede mevcut durumda 7 dilimden oluşan bireysel 
gelir vergisi oranlarını % 12, 25, 35 ve 39,6 olmak üzere 4 dilime indirmeyi planlıyor. 
Ancak ülkenin vergi kanunlarını 30 yılı aşkın süredir ilk kez değiştirmeyi hedefleyen 
tasarının gelecek 10 yılda ABD Federal Hükümeti’nin borcunu yaklaşık 1,4 trilyon ABD 
Doları  arttıracağı tahmin ediliyor.  

Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin kendi hazırladıkları vergi reformu 
tasarısının ABD Senatosu’nda bu ayın sonunda oylanması bekleniyor.  
Bu oylamadan olumlu sonuç çıkması durumunda, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun 
kendi kabul ettikleri tasarıların arasındaki farklılıkları gidermesi ve üzerinde hemfikir 
olunan yeni bir tasarı oluşturması gerekiyor.  

Üzerinde hemfikir olunan yeni tasarının Kongre’nin her iki kamarası tarafından yeniden 
oylanarak kabul edilmesinin ardından ise yasalaşması için Başkan Trump tarafından 
imzalanması bekleniyor.  

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/abd
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/vergi-reformu
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Trump, vergi reformu tasarısının bu yıl bitmeden yasalaşmasını istediğini dile 
getirirken, uzmanlar Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kendi oluşturdukları tasarılar 
arasındaki farklılıklar nedeniyle bunun gelecek yıla sarkabileceğini belirtiyor. 

Kaynak:https://www.cnbc.com/2017/11/16/house-republicans-pass-tax-reform-bill.html 

 

Trump ve Jinping G-20 Öncesi Görüştü 
 
Trump ve Jinping Ticaret Savaşı’ndan sonra ilk defa yüz yüze bir görüşme 
gerçekleştirdi. Buenos Aires'teki G20 zirvesi öncesi gerçekleşen toplantıda, Trump, 
Çin’den ithal edilen 200 milyar ABD Doları üzerindeki ürünlere uygulanacak vergileri 
%10’dan %25’e çıkaran ve 1 Ocak’ta yürürlülüğe konması planlanan vergi tarifini 
durdurma kararı aldı. G20 liderleri ticarete ilişkin ayrılıkların göz önünde 
bulundurulduğu ancak korumacılığı eleştirmeyen ortak bir deklarasyon üzerinde 
anlaştılar. 
 
ABD’li yetkililerin yaptığı açıklama göre Çin, iki ülke arasındaki  ticari dengesizliği 
gidermek adına  ABD’den çok önemli bir miktarda tarım,sanayi ve enerji ürünü ithal 
edecek. Pekin’den gelen açıklamaya göre ise iki taraf da marketlerini birbirine açmak 
hususunda anlaştı.  
 
Beyaz Saray “ çok başarılı” bir toplantının gerçekleştiğini belirtti. Çin mallarına yönelik 
ABD gümrük vergilerinin 90 gün boyunca değişmeyeceğini belirten yetkililer şu uyarıyı 
yapıyor: “Bu sürenin sonunda, taraflar bir anlaşmaya varamazsa, % 10'luk tarifeler % 
25'e yükseltilecek. ”Beyaz Saray, her iki tarafın da " teknoloji transferi, fikri mülkiyet 
koruması, tarife dışı engeller, siber hırsızlık ve siber hırsızlık ile ilgili yapısal 
değişikliklere hemen başlanmasına" söz verdi. 
 
Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46413196 

 

 
General Motors Kuzey Amerika’daki 8 Fabrikasını Kapatacak 
 
Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), Kuzey Amerika'daki beş fabrikasını 
kapatacağını ve 14 bin çalışanını işten çıkartacağını duyurdu. GM ayrıca, 2019'un 
sonuna dek, Kuzey Amerika dışındaki üç fabrikasını daha kapatacağını bildirdi. 
 
Karar, artan üretim maliyetleri, yavaşlayan otomobil satışları ve şirketin yeni kamyonet, 
elektrikli ve sürücüsüz araçlara odaklanması sonrasında alındı. Ancak şirketteki 
yeniden yapılanma, aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birçok 
siyasetçinin sert tepkisini çekti. Trump, politikalarının Amerikan otomotiv endüstrisini 
canlandırdığı iddialarını boşa çıkartan karardan "memnun olmadığını" belirtti. 
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GM Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barry, şirketin otomotiv endüstrisinin geleceği 
olarak görülen elektrikli ve sürücüsüz araçlara yatırım yapmak istediğini belirtti. Şirketin 
ayrıca, çelik gibi hammaddelere konan gümrük vergileri nedeniyle artan üretim 
maliyetlerine ve ABD'de de iki yıl önce zirve yapan otomobil satışlarındaki düşüş 
nedeniyle bu kararı aldığı söyleniyor. Şirketin açıklamasında 2020 sonuna kadar 6 
milyar Dolar tasarruf hedeflendiği belirtildi. Oshawa, Detroit ve Michigan, Warren, Ohio 
ve Baltimore'daki tesislerin kapanması bekleniyor. Şirket Güney Kore'deki bir 
fabrikasını ve henüz açıklanmayan ABD dışındaki iki fabrikasını daha kapatacak. 
 
Kaynak: https://abcnews.go.com/Business/story?id=7406801&page=1 
   

 

Brexit Anlaşması ABD-İngiltere Ticaretini Tehdit Ediyor 

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada AB'den çıkış anlaşmasının "AB için harika bir 
anlaşma gibi göründüğünü" ve İngiltere'nin ABD ile ticaret anlaşması yapamaması 
anlamına gelebileceğini vurguladı. 

İngiltere hükümeti ise  anlaşmanın, İngiltere'nin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle 
ticaret anlaşmaları imzalayabilmesi konusunda "çok net" olduğunu söyledi. Theresa 
May ise, parlamentoda Brexit anlaşmasına yöneltilen ağır eleştirilere anlaşmanın, 
hukuk, para ve sınırların kontrolünü geri alarak İngiltere halkına yarar sağlayacağını 
savundu. Trump'ın sözleri, May'in AB ile  anlaşmayla, İngiltere'nin ABD ile bir serbest 
ticaret anlaşması müzakere edemeyeceğini inandığını gösteriyor. Ancak İngiltere 
Başbakanlık Sözcüsü, AB ile yapılan Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin aralarında 
ABD'nin de bulunduğu ülkelerle ikili ticaret anlaşmaları imzalamasına izin verdiğini 
söyledi. 

İngiltere'nin en büyük ihraç pazarlarından biri olan ABD ile milyarlarca sterlinlik ticaret 
yapılıyor. Ancak Brüksel'de varılan anlaşma, İngiltere'nin ABD'yle ticaretini Aralık 
2020'ye dek sürecek "geçiş sürecinde" AB kurallarına göre yapmasını öngörüyor. 

 
Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2018/nov/26/trump-brexit-deal-
theresa-may-great-deal-for-eu 
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Altice’den  ABD'de Sabit ve Kablosuz Telekomünikasyon Şirketleri  
Konsolidasyonu Çağrısı 

Amerika Birleşik Devletleri'nde dördüncü büyük kablo operatörüne sahip ve her ikisi de 
Franco-Israeli Tycoon Patrick Drahi tarafından kontrol edilen Altice Europe'un kardeş 
şirketi olan Altice ABD İcra Kurulu Başkanı Dexter Goei, ABD'de sabit ve kablosuz 
telekomünikasyon şirketlerinin konsolidasyonu için çağrıda bulundu.  

Altice ABD’nin patronu Dexter Goei, Barselona’daki Morgan Stanley TMT 
Konferansı’nda “Sabit kablosuz konsolidasyona büyük inancım var” dedi. Goei 
sözlerine şöyle devam etti; “ABD pazarı, sabit kablosuz konsolidasyon görmeyen tek 
pazar. 

Kaynak:https://www.reuters.com/article/us-tmt-conference-altice-usa/altice-usa-ceo-
calls-for-fixed-wireless-consolidation-in-the-u-s-idUSKCN1NJ23Z 

 

 

ABD Tarım Koalisyonu Küba’da Toplandı 

ABD tarım işletmeleri, çiftçilik lobisi ve ilgili sektör temsilcileri, Trump’ın birçok kez 
yaptırımları arttıracağını söylediği Küba ile satış ve işbirliğini arttırmak amacıyla 3 
günlük bir konferans düzenledi. Etkinliğin sponsorluğunu ise hedefi Küba’ya uygulanan 
yaptırımları kaldırmak ve ticareti arttırmak olan ABD-Küba Tarımsal Koalasyonu 
üstlendi.  

Küba’nın 200 yılından beri ABD’den tarım kökenli ithalatı 2 milyar ABD Doları 
tutarında. ABD’li tarım şirketleri ise ise bu oranın artmasını istiyor fakat  Küba’nın 
ABD’den kredi ile satın alım gerçekleştirememesi bu hedefi zorlaştırıyor. ABD-Küba 
Tarımsal Koalasyonu Genel Başkan Yardımcısı Paul Johnson ise konuyla alakalı şu 
açıklamalarda bulundu; 

 “Kırsal kesimde yaşayan ABD vatandaşları Başkan Trump’ı destekliyor ve 
desteklemeye de devam edecek fakat Küba marketinin de ticarete açık hale 
getirilmesini istediklerini hatırlatmak isteriz. 

 Kaynak:https://www.cnbc.com/2018/11/08/reuters-america-u-s-agriculture-coalition-
meets-in-havana-despite-trump-crackdown.html 

 

 
 
 



 

8 
 

ABD Ticaret Sekreteri Küçük İş Geliştirme Ajansı Hibe Ödüllerini 
Açıkladı 
 
ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, Ticaret Bakanlığı Küçük İş Geliştirme Ajansı'nın 
(MBDA) ülke çapındaki  35 projeye 13 milyon ABD Dolarından fazla ödül verdiğini 
duyurdu. MBDA’nın yeni girişiminin bir parçası olan hibeler, uzay ticareti, su ürünleri 
yetiştiriciliği, afet yardımı ve girişimcilik dahil olmak üzere Ticaret Bakanlığının 
önceliklerini yansıtmakta. 
 
Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Başkan Trump'ın rehberliğinde Amerikan şirketleri 
benzersiz başaraılara ulaştı” dedi. “Bu hibe ödülleri, spektrumdaki tüm Amerikalıların 
gelişen ekonomimizin faydalarını toplamaya devam etmesine yardımcı olacaktır.” 
 
MBDA Ulusal Direktörü Henry Childs, “Küçük işletmelerin her biri, ulusal ekonomide ve 
ülke çapında benzersiz ve kritik bir role sahiptir” dedi.  
 
Kaynak: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/11/us-secretary-
commerce-announces-minority-business-development-agency 
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Duyurular 

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 
World Trade Center, Kanada’da gerçekleştirilecektir.  

Söz konusu Konferansa katılım sağlamak isteyen üyelerimizin kayıt formunu 
doldurmaları beklenmektedir: Katılım Formu 

 

37. ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan 2019,Washington 
DC,ABD 

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) tarafından 
düzenlenen 37. ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan 2019 tarihlerine 
ertelenmiş olup, Trump International Hotel, Washington D.C.’de gerçekleştirilecektir.  

Detaylı bilgi için www.atctaikconference.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/724/11407
http://www.atctaikconference.com/
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DEİK/TÜRKİYE-AMERİKA İŞ KONSEYLERİ 

 

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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