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Duyurular 

ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansı  

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansı  

“Together 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, 23-28 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, 23-28 Mayıs 2017 tarihlerinde San Francisco ve Los 

Angeles’a bir ticaret heyeti organize edilecektir.  

San Francisco ziyareti bilişim sektörü odaklı olup, şirketlerin yanısıra fon sahipleri ve yöneticilerine de 

açık olacaktır. Los Angeles ziyareti için inşaat ve inşaat malzemeleri odaklı bir heyet ziyareti 

planlanmakta  olup, firmalara ikili görüşme imkanları sunulacaktır. Los Angeles Bölgesi’nde iş çıkarı 

olan ve belirtilen sektör kriterlerine uygun firmalar heyete katılım gösterebilirler. 

Kayıt:  http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/343/8236  

Hannover Messe Türkiye Katılım Heyeti, 24-28 Nisan 2017, Hannover, Almanya 

A.B.D. Ticaret Müsteşarlığı, 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Hannover Messe fuarına Türk 

işadamlarından oluşacak bir delegasyon düzenlemektedir.  

http://2016.export.gov/turkey/build/groups/public/@eg_tr/documents/webcontent/eg_tr_108230.

pdf   

CONEXPO 2017, 7-11 Mart 2017, Las Vegas, ABD 

ABD Ticaret Ofisi tarafından, 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında Las Vegas, ABD’de gerçekleşecek 

dünyanın en büyük inşaat fuarı ve konferanslarından biri kabul edilen ve 3 yılda bir tekrarlanan 

CONEXPO-CON/AGG fuarına Türk işadamlarından oluşan bir katılım heyet organizasyonu 

gerçekleştirilecektir. 

http://www.conexpoconagg.com/  

 

 

 

 

 

http://www.atctaikconference.com/
http://www.mazdigital.com/webreader/47246
http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/343/8236
http://2016.export.gov/turkey/build/groups/public/@eg_tr/documents/webcontent/eg_tr_108230.pdf
http://2016.export.gov/turkey/build/groups/public/@eg_tr/documents/webcontent/eg_tr_108230.pdf
http://www.conexpoconagg.com/
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KANADA 

Kanada’da İşletmelere Yönelik Vergi Oranları 

Kanada Ticaret Odası, Kanada hükümetinin 2017 mali yılı bütçesini açıklamadan önce ticari engellerin 

kaldırılması, yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik 

düzenlemeleri yapması için baskılarını arttırıyor.  

On binlerce üyesi bulunan Kanada Ticaret Odası, bugün Ekonomik Başarı için “10 Önemli Fırsat” 

başlıklı bir bildiri yayınlayacak. Ticaret Odası, rapordaki önerilerin küresel belirsizliklerin Kanada 

ekonomisini en az seviyede etkilemesine yönelik olduğu belirtirken Maliye Bakanının bütçeyi 

açıklamadan önce rapordaki önerilerden bazılarına bütçede yer vermesini ümit ediyor. 

Kanada Ticaret Odası Baskası Perrin Beatty, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen, Kanada’nın 

zengin doğal kaynakları, yüksek orandaki kalifiye çalışanı ve dünyanın en büyük ekonomisine sınır 

komşusu olmasının, ülkenin ekonomik geleceği açısından umut verici oldugunu belirtiyor. 

Kanada’nın küresel pazarlarda rekabet gücünün tehdit altında olduğunu kaydeden Ticaret Odası, on 

öneriden üçünü Kanada’nın ihracatını arttırmak üzerine geliştirildiğini belirtiyor. Ticaret Odası 

raporunda, hükümetten küresel düzeyde bulunan ekonomik korumacılığa karşı mücadeleye devam 

etmesini, Kanada markasının dünyada daha iyi pazarlanması için kaynak ayırmasını ve yeni pazarlara 

girebilmesi için KOBİ’lere finansal yardımda bulunmasını istiyor. 

Ticaret Odasının önerileri arasında, Kanadalı firmaların Kanada içinde de desteklenmesinin yer aldığı 

belirtiliyor. Bu konuda yapılan önerilerden bir tanesi ülkenin doğal kaynaklarının değerlendirilmesine 

yönelik düzenlemelerin daha verimli ve açık yapılması olarak kaydediliyor. 

Bununla ilintili olarak, Ticaret Odası hükümetin, Kanada’nın iklim değişikliği küresel ısınma ile 

mücadele stratejisini belirlerken ve uygularken Kanadalı firmalar ile daha çok görüş alışverişinde 

bulunmasını istiyor. 

Ticaret Odası, hükümetin uluslararası ticaretteki engelleri kaldırarak ve Kanada’da iş yapma 

masraflarını azaltarak, ülkeye daha çok yatırım çekebileceğini düşünüyor. Ticaret Odası özellikle 

Kanada’da yerli halkların girişimcilik konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu ve federal 

hükümetin yerli halklara sağlayacağı ilave kaynaklar ile bu potansiyelin harekete geçirilmesinin 

mümkün olacağını düşünüyor. 

Ticaret Odası son olarak, hükümetin büyük veri analizi konusunda öncü olması gerektiğini ve bu 

sayede Kanada’nın dünya ticaretinde rekabet üstünlüğü sağlayabileceğini düşünüyor. Buna karşın 

Ticaret Odası, hükümetin bilgi paylaşımının açık ve belirgin yasalar ile belirlemesini gerektiğini, aksi 

takdirde devletin güvenlik birimlerinin yasal yollara başvurmadan firmaları ellerindeki bilgileri 

paylaşmaya zorlayabileceğine vurgu yapıyor. 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı  
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ABD 

Mnuchin: Borsa insanların Trump’a olan güvenini yansıtıyor 

Geçtiğimiz gün 21,000’i aşarak yeni bir rekora giden Dow Jones’daki yükselişi birçok insan Trump’ın 

seçilmesi ile ilişkilendiriyor.  Fox Business’a verdiği özel bir röportajda, ABD Hazine Bakanı Steven 

Mnuchin borsadaki yükselişin halkın Trump’ın politikalarına olan güvenini yansıttığını söyledi; 

Mnuchin, başkan ve kendisinin birincil önceliğinin ekonomik büyüme olduğunu ekledi. Borsadaki 

yükselişin en önemli çıkarımının halkın ve şirketlerin Trump’ın önerdiği ekonomik ve politik 

politikalara desteği olduğunu vurgulayan Mnuchin, bunu aynı zamanda bir güvenoyu olarak 

gördüğünü belirtti. 

Kaynak: http://www.foxbusiness.com/markets/2017/03/01/mnuchin-stock-market-shows-people-believe-in-trump-s-

agenda.html  

ABD Tüketici Güven Endeksinde Yükseliş Gözlemleniyor 

ABD Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana, tüketici güveni ve iş anketleri, daha önce hiç 

olmadığı kadar taraflı şekilde ayrışma gösteriyor. Reel ekonominin nasıl davranacağına dair çok az 

değişiklik olmasına rağmen, Cumhuriyetçiler arasında yüksek bir güven gözlenirken, Demokratlar 

açısından beklentiler adeta bir çöküş niteliğinde. High Frequency Economics Başekonomisti Jim 

O'Sullivan, son aylardaki aşırı taragir ayrımlar ve nasıl değiştiği görüldüğünde, bu verilerin yararlığı 

gerçekten sorgulanıyor, dedi. O'Sullivan, eğer tüketiciyseniz normal koşullarda harcamalarınız 

öncelikli olarak gelirinize, servetinize ve kredinize bağlıdır şeklinde açıklama yaptı. Tüketici güvenine 

ilişkin tedbirler, tüketici harcamaları ve ekonominin gücü ile zaman içindeki ilişkileri nedeniyle geniş 

bir yelpazade değerlendirilmektedir. Cumhuriyetçiler arasındaki ekonomik güven ölçüsü, seçim 

öncesinden bu yana dramatik bir şekilde arttı. İyimser olduklarını söyleyenler ve söylemeyenler 

arasındaki fark Ekim ayında % 46’ydı. Ocak ayına gelindiğinde iyimser olanlarla kötümserler 

arasındaki fark % 27’ye geriledi. Bunun tersine, Cumhuriyetçiler için güven endeksi 73 puan yükseldi. 

Demokratlar arasında güven endeksi bu dönemde 23 puan düştü. 

Kaynak: https://www.wsj.com/articles/economic-surveys-show-deep-splits-in-confidence-along-party-lines-1488128400    

ABD’li P&G Türkiye’deki 30. Yılı Şerefine 250 Milyon Liralık Yatırımını Devreye Aldı 

ABD merkezli hızlı tüketim ürünleri devi P&G Türkiye’deki 30. yılı şerefine Gebze fabrikası özelinde 

250 milyon liralık (70 milyon dolar) yatırımı açıkladı. Açılış töreninde konuşan P&G Türkiye ve 

Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, P&G’nin Türkiye’de sattığı ürünlerin %60’ının 

burada üretildiğini ve hedeflerinin bu yatırımla yerel üretimi arttırmak olduğunu vurguladı. Direkt ve 

indirekt olarak ülkede 2500 kişilik istihdam sağladıklarının altını çizen Turnaoğlu, işgücünde her 

kademede, yönetim poziyonları dahil,  kadının önemini de vurguladı ve çalışanlarının %50’den 

fazlasının kadın olduğunu ekledi. P&G Global Başkanı David Taylor bu yatırımla üst düzey teknolojinin 

de ülkeye geldğini belirtti. Taylor aynı zamanda, sınai mülkiyet yasası gibi yeni yasal düzenlemelerin 

Türkiye'de yatırım yapmayı kolaylaştırdığını söyledi. 

Kaynak: https://www.dailysabah.com/business/2017/02/28/pg-announces-250m-lira-investment-in-factory-to-mark-30th-

anniversary-in-turkey  

 

http://www.foxbusiness.com/markets/2017/03/01/mnuchin-stock-market-shows-people-believe-in-trump-s-agenda.html
http://www.foxbusiness.com/markets/2017/03/01/mnuchin-stock-market-shows-people-believe-in-trump-s-agenda.html
https://www.wsj.com/articles/economic-surveys-show-deep-splits-in-confidence-along-party-lines-1488128400
https://www.dailysabah.com/business/2017/02/28/pg-announces-250m-lira-investment-in-factory-to-mark-30th-anniversary-in-turkey
https://www.dailysabah.com/business/2017/02/28/pg-announces-250m-lira-investment-in-factory-to-mark-30th-anniversary-in-turkey
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FED faiz artışının “oldukça yakın” olduğunu açıkladı 

FED toplantı tutunakları 22 Şubat Çarşamba günü yayınlandı. Söz konusu tutanaklara göre, FED 

ekonomi düzelmeye devam ederse faiz oranlarını "oldukça yakında" bir zaman içerisinde artırmayı 

planlıyor. Bu toplantıda Federal Açık Pazar Komitesi, tıpkı piyasaların beklediği gibi, gösterge faiz 

oranını değiştirmeden yana oy kullandı. Fed, %2 enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi ve işgücü 

piyasasının iyileştiğine dair daha fazla kanıt görmek istiyor. Bir sonraki faiz artırımının, Başkan Janet 

Yellen'ın son şahin yorumlarından sonra Mart ayında olması pek muhtemel gözükmüyordu. 

Bloomberg'e göre, 14-15 Mart toplantısında faizlerin artırılma olasılığını % 38, Mayıs ayında artırılma 

olasılığını %68 olarak görüyorlar. Trump idaresinin politika sonuçlarının belirsizliğinden dolayı, 

ekonomi üzerinde daha tedbirli adımlar atılması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. Mart ayına kadar 

açıklanacak enflasyon rakamlarının ve tarım dışı istihdam verilerinin söz konusu karar üzerinde etkili 

olması bekleniyor. 

Kaynak: http://www.businessinsider.com/fed-fomc-meeting-minutes-february-2017-2017-2  

Regulasyonları azaltmak için Trump yeni başkanlık emri imzaladı 

ABD Başkanı Donald J. Trump, Amerikan ekonomisi üzerinde gereksiz fazla yaptırımı olduğu için seçim 

kampanyasının başından beri karşı olduğunu dile getirdiği regulasyonları azaltmak için bir başkanlık 

emri yayınladı. Alınan karar federal daireleri kendi içlerinde “regulasyon reformu görev timleri” 

kurmaya yönlendiriyor. Bu timler halihazırda olan federal regulasyonları inceleyecek ve devam edip 

etmemeleri yönünde görüş bildirecek.  Trump yönetimi yetkililerin maliyeti yüksek ve gereksiz 

regulasyonlara odaklanmasını talep ediyor. Trump’ın seçim kampanyasının başından beri 

regulasyonları azaltma yönünde gösterdiği kararlılık iş dünyasında optimizm ile karşılanmış ve 

piyasalara yansımıştı. Regulasyon endüstrisini işsiz bırakmayı planladığını söyleyen Trump, 

regulasyonlara tamamen karşı olmadığının da altını çizdi. Doğayı koruyan ve güvenliği sağlayan 

regulasyonları gerekliliğini belirten Trump, varolan regulasyonların %75’inin ekonomiye zarar 

verdiğini ve gereksiz olduğunu da ekledi.  

Kaynak: http://www.nbcnews.com/business/business-news/trump-signs-another-executive-order-further-slash-

regulations-n725296   

Göçmenlik üzerine yapılan baskı büyümenin önüne taş koyabilir 

Önümüzdeki yıllarda, yaşlanan popülasyonun işgücü piyasasını limitlemesi sebebi ile, ABD’nin 

büyümesinin yavaşlayabileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre göçmen politikaları üzerindeki 

belirsizlik, özellikle ABD’ye nitelikli iş gücü akımı sağlayan H1-B vizesinin akıbeti, ABD’ye gelen 

göçmen sayısı üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Ek olarak, yasal olmayan yollarla ülkede kalan 

göçmenlerin sınırdışı edilmesi sonucu önemli sektörler işgücü açığı yaşayabilir. 

Kaynak: BMI Research 

2030’un En Güçlü Ekonomileri Tahminleri Açıklandı 

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından 2030 yılında hangi ekonomilerin en güçlü olacağına dair 

tahminler açıklandı. PricewaterhouseCoopers’ın raporuna referans verilen haberde, Türkiye’nin 2030 

yılında dünyanın en büyük 12. ekonomisi konumuna yükselmesinin beklendiği belirtildi. ABD için 

beklentiler ise, hali hazırda Çin’in ardında bulunduğu 2. sırada kalacağı yönünde. 

http://www.businessinsider.com/fed-fomc-meeting-minutes-february-2017-2017-2
http://www.nbcnews.com/business/business-news/trump-signs-another-executive-order-further-slash-regulations-n725296
http://www.nbcnews.com/business/business-news/trump-signs-another-executive-order-further-slash-regulations-n725296
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Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2017/02/a-prediction-the-worlds-most-powerful-economies-in-2030  

Mnuchin: Güçlü Dolar ABD Ekonomisine Olan Güveni Gösteriyor 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 22 Şubat günü verdiği bir röportajda güçlü seyreden doların ABD 

ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti ve bunun uzun vadede iyi bir şey olduğunu ekledi. 

Dolardaki yükselişin dünyanın diğer ekonomilerine göre ABD’nin daha güçlü bir ekonomisi olduğu 

gösterdiğini söyleyen Mnuchin, aynı zamanda ABD dolarının rezerv para birimi olarak konumunun 

güçlülüğüne dikkat çekti. Başkan Trump daha önce güçlü doların ihracatta kendilerini dezavantaja 

düşürdüğünü belirtmiş ve yıllardır gelen geleneği bozmuştu; Söylemleri gerçekliği yansıtsa da ABD 

yöneticileri genel olarak küresel piyasalarda şok etkisi yaratmayacak cinsten konuşmalar yapmaya 

özen göstermekteydi. Mnuchin, Trump’ın söylemlerinin üzerine bu açıklamaları yaparak ABD 

hükümetinin dolar söyleminin normalleştiğinin sinyalini verdi. Mnuchin, dolardaki son dönemde 

gerçekleşen hızlı yükselişin Trump’ın başkanlığına olan güveni yansıttığının da altını çizdi. 

Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-usa-treasury-mnuchin-dollar-idUSKBN16200R   

Yaşlanma Engellenemez... Göçmenler Artmadığı Sürece 

Amerika Birleşik Devletleri – Yaşa Göre Popülasyon Dağılımı, % total 

 

f = BMI forecast. Source: Census Bureau, BMI 

Önümüzdeki birkaç aylık dönemde, yükselen maaşlar, işgücü piyasasındaki gelişmeler ve çalışma 

çağındaki (25-54) işci sayısındaki artış sebebi ile ABD ekonomisinde canlanma bekleniyor. Fakat 

uzmanlar bu hareketlenmenin kısa vadeli olacağını öngörüyor, zira ABD ekonomisi uzun vadede 

çalışma çağındaki göçmenlerle beslenmekte.  

Kaynak: BMI Research 

 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2017/02/a-prediction-the-worlds-most-powerful-economies-in-2030
http://www.reuters.com/article/us-usa-treasury-mnuchin-dollar-idUSKBN16200R
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Yurtdışından Çalışma Çağında Göçmen Gerekiyor 

Amerika Birleşik Devletleri – Çalışma Çağındaki Popülasyon  Değişimi 

 

Kaynak: BMI Research 

Beyaz Saray Sözcüsü: Yeni Atanan Ulusal Güvenlik Danışmanı Gen. McMaster 

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer tarafından, 21 Aralık 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilen 

basın toplantısında, Başkan Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ı duyurmasından söz 

edildi. General McMaster’ın Iraqi Freedom, Operation Enduring Freedom, and Desert Storm 

operasyonlarında da bulunmak üzere toplam otuz yıldan uzun bir süre ABD Ordusuna hizmet ettiği 

ifade edildi. Başkan Trump’ın, birçok seçkin ve nitelikli adayla görüştüğü ve birçok adayın da idare 

içindeki diğer pozisyonlarda çalışmaya devam edeceği de belirtildi. Özellikle Korgeneral Kellogg'un 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. 

Başkan Trump’ın, General McMaster'ın ekibe girmesinden gurur duyduğu, McMaster’ın, Amerikan 

çıkarlarını korumak için görevine en iyi şekilde hizmet etmek arzusunda olduğuna inandığını ve bu 

doğrultuda tam yetkiye sahip olacağı belirtildi. 

Kaynak: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/21/press-briefing-press-secretary-sean-spicer-2212017-13 
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ABD – Kayıtsız Göçmen Sayısının Toplam İş Gücüne Oranı (2014) % 

 

Kaynak: BMI Research 

Trump, ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Olarak H.R. McMaster’ı Seçti 

ABD Başkanı Trump, Pazartesi (20 Şubat 2017) günü yeni ulusal güvenlik danışmanı olarak General H. 

R. McMaster'i atadı. General McMaster geleneksel düşünceye karşı birisi olarak tanınıyor ve Irak 

savaşının en karanlık günlerinde durumu değiştirmeye yardım eden popüler bir askeri stratejist. 

Başkan Trump, Mar-a-Lago’da yaptığı duyuruda, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Rusya büyükelçisiyle 

yaptığı görüşme hakkında bilgi vermediği için görevinden ayrılan Mike T. Flynn'in yerini Gen. 

McMaster ile doldurulduğunu belirtti. Geçen yıl kampanya danışmanı olarak görev yapan Bay Flynn'in 

aksine, General McMaster, Bay Trump ile bağlantısı yok. Hem Basra Körfezi savaşında hem de ikinci 

Irak savaşında savaşa katılan General McMaster’ın kariyerine bakıldığında, ordunun en bağımsız 

düşünen subaylarından biri olarak değerlendiriliyor. 

Kaynak: https://www.nytimes.com/2017/02/20/us/politics/mcmaster-national-security-adviser-

trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-

news&WT.nav=top-news  

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Brüksel Görüşmeleri 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brüksel'de görüşme yaptığı Avrupa Birliği yetkililerine, Trump 

yönetiminin AB ile ilişkimizi derinleştirmek için yollar aradığını söyledi. Başkan Donald Trump’ın, 

İngiltere'nin bloktan ayrılma kararının ardından, diğer ülkelerin de bunu takip etmesinden duyduğu 

endişe dile getirildi. Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ın NATO savunma anlaşmasında kararlı 

olduğunu ifade ederken, hafta sonunu Almanya'da geçirerek bu kapsamda bazı temaslarda bulundu. 

Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu ve NATO ile görüşmelerden önce AB Dış Politika Şefi 

Federica Mogherini ile konuşan Pence, ziyaretinden ve Avrupa Birliği ile olan ilişki derinleştirmek için 

yollar arama konusundaki olumlu yaklaşımlarından dolayı müteşekkir olduğunu belirtti. 

Kaynak: https://www.investing.com/news/politics-news/pence-in-brussels,-seeking-'deeper'-ties-with-eu-460933  

https://www.nytimes.com/2017/02/20/us/politics/mcmaster-national-security-adviser-trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.nytimes.com/2017/02/20/us/politics/mcmaster-national-security-adviser-trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.nytimes.com/2017/02/20/us/politics/mcmaster-national-security-adviser-trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.investing.com/news/politics-news/pence-in-brussels,-seeking-'deeper'-ties-with-eu-460933
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Başbakan Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Pence Münih Güvenlik Konferansı’nda görüştüler 

53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’da bulunan Türkiye Başbakanı Binali 

Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi. 

Başbakanlık ofisinden yayınlanan yazıya göre görüşmenin konusu ikili ilişkiler ve iki NATO üyesi 

arasındaki askeri işbirliği olmakla beraber, en önemli husus teröre karşı oluşturulması gereken ortak 

duruş oldu. İki tarafta ilişkilerin yakınlaşması hususunda duydukları memnuniyeti belli ederken, 

ilişkileri güçlendirmek için adımlar atacaklarının sinyallerini verdiler. Pence yeni kurulan ABD 

hükümetinin Türkiye ile olan ilişkilerinde taze bir başlangıç istediğini belirtti ve aralarındaki diyaloğu 

her alanda geliştirmenin öneminin altını çizdi. 

Kaynak: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/02/18/pm-yildirim-us-vice-president-pence-meet-during-munich-

security-summit   

ABD Suriye’ye kara birlikleri yollayabilir 

16 Şubat günü yayınlanan CNN’in haberinde Pentagon’un DEAŞ’la mücadeleyi hızlandırmak için, 

Başkan Trump’a Suriye’ye kara gücü göndermeyi önerebileceği belirtiliyor. Savunma Bakanlığı’ndan 

bir yetkilinin söylediğine göre çok kısa zamanda Suriye’de konvansiyonel kara birlikleri görebiliriz. 

Yetkili aynı zamanda bunun kararının tamamen Başkan Trump’ta olduğunun altını çizdi. Eğer 

onaylanırsa, ABD’nin Orta Doğu’daki varlığı eskiye nazaran şekil değiştiriyor olacak. Şu ana kadar ABD 

askerleri Suriye’de ciddi bir askeri güç olmak yerine, DEAŞ’le savaşan birliklere eğitim vermek ve 

destek olmak amaçlı oradaydı; sayıları hep küçük gruplar halinde tutuluyordu. Habere göre, böyle bir 

çıkarma hem havada hem karada çok daha ciddi bir güvenlik alanının yaratılmasını sağlıyor olacak. 

Birliklerin görevi tam olarak belli olmasa da bazı yetkililere göre ABD askerlerinin varlığı ABD’nin Kürt 

birliklerine verdiği desteği çekeceği anlamına geleceği için Ankara’yı rahatlatabilir. Düşünülen diğer 

çözümler arasında Rus’larla daha fazla işbirliği ve, Türkiye’yle ilişkileri zedelemek pahasına da olsa, 

Suriye’deki Kürt’lere silah yardımı var. 

Kaynak:  http://edition.cnn.com/2017/02/15/politics/pentagon-considering-recommending-combat-troops-in-syria/  

Enerji şirketleri için uygulanan transparanlık kuralı geri çekildi 

Başkan Trump, 14 Şubat günü imzaladığı mevzuat ile enerji şirketlerinin dış devletlere yaptığı 

ödemeler konusunda transparan olmasını gerektiren regulasyonu geri çekti. 2010 Dodd-Frank yasası 

altında kurulan SEC tarafından alınan karar, kaynak zengini ülkelerde yolsuzlukla mücadele etmek 

için, ABD borsasında işlem gören enerji şirketlerinin hükümetlere yaptıkları ödemeleri kamuya 

açıklama şartı koşuyordu. Bu karar Trump yönetiminin, Obama zamanında koyulmuş birçok 

regulasyona karşı açtığı savaşta daha başlangıç olarak görülüyor. Yönetim, regulasyonların Amerikan 

halkına ve ekonomisine zarar verdiğini, ve bu ve benzeri yasalar sebebi ile Amerikan şirketlerinin 

uluslararası arenada dezavantaja düştüğünü belirtiyor; Trump aynı zamanda enerji sektörü işlerinin 

geri geleceğini ve insanların artık işe dönebileceğini de ekledi. 

Kaynak: http://thehill.com/policy/energy-environment/319488-trump-signs-repeal-of-transparency-rule-for-oil-companies  

Michael Flynn’in İstifası 

Başkan Trump’ın Milli Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i Rus 

büyükelçisiyle olan görüşmesi hakkında yanlış yönlendirdiğini kabul etmesinin ardından, 13 Şubat 

2017 akşamı istifasını vererek görevinden ayrıldı. İstifa mektubunda başkan yardımcısını Rus 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/02/18/pm-yildirim-us-vice-president-pence-meet-during-munich-security-summit
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/02/18/pm-yildirim-us-vice-president-pence-meet-during-munich-security-summit
http://edition.cnn.com/2017/02/15/politics/pentagon-considering-recommending-combat-troops-in-syria/
http://thehill.com/policy/energy-environment/319488-trump-signs-repeal-of-transparency-rule-for-oil-companies
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Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında yanlışlıkla eksik bilgilendirdiğini kabul eden Flynn, 

Trump ve Pence’den özür dilediğini ve özrünün kendilerince kabul edildiğini yazıyor. Mektupta, 

yaptığı görüşmelerin hükümet değişim sürecinin bir parçası olduğuna ve birçok ülke temsilcileri ile 

benzer görüşmeler yaptığına değinen Flynn, asıl eleştiriyi getiren konuşmanın içeriği ile ilgili açıklama 

yapmaktan uzak duruyor.  Flynn’in görüşmesinin bu kadar ses getirmesinin en büyük sebebi, Rus 

büyükelçisi ile yaptırımların rahatlatılacağı yönünde konuşmuş olmasının iddia edilmesi. Geçici olarak 

pozisyona Emekli General Keith Kellogg atandı. 

Kaynak: https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/13/us/politics/document-Michael-Flynn-Resignation-Letter.html  

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/02/the-resignation-of-michael-flynn/516579/  

Çalışma Çağındaki İşçi Arzının Limitleri 

Amerika Birleşik Devletleri – İşgücü Dinamikleri 

 

Source: BLS, BMI 

ABD’deki göçmenler genel olarak çalışma çağında; %52’si çalışma çağında olan Amerikanın yerli 

halkından farklı olarak, göçmenlerin %65’i bu kategoriye giriyor. Ek olarak göçmenlerin sadece %5’i 

65 yaşın üzerinde, bu oranın %15 olduğu yerli Amerikan halkından hayli farklı. Göçmenler ayrıca 

istatiksel olarak daha fazla çocuk doğuruyor, bu etkinin de uzun vadede genç populasyonu 

destekleyeceği öngörülüyor. 

Kaynak: BMI Research 

Piyasalar, İşletmeler ve Tüketicilerin Beklentisi Vergi İndirimleri 

Piyasalar, işletmeler ve tüketiciler, Başkan Trump'ın seçim kampanyası sürecinde yaptığı vergi indirimi 

vaatlerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini umuyorlar. Ancak Trump yönetiminin vergi reformunu 

başlatmadan önceki ilk adım Obamacare'yi kaldırmak olduğu için bu sürecin geniş bir zamana 

yayılacağı yönünde endişeler var. Bu sebeple Cumhuriyetçi taraftan söz konusu vergi indirimlerini 

süresiz olarak erteleme yönünde eğilim olacak. Seçim öncesinde yapılan söz konusu vergi planı geniş 

bir banda yayılmıştı. Bağımsız araştırma kuruluşu Tax Foundation’ın dinamik puanlamasına göre 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/13/us/politics/document-Michael-Flynn-Resignation-Letter.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/02/the-resignation-of-michael-flynn/516579/
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anılan vergi indirimlerinin, 10 yıl içerisinde yaklaşık 3 trilyon dolardan 4 trilyona kadar bir bütçe açığı 

yaratacağı tahmin ediliyor. Faiz artış beklentileri de göz önüne alındığında oluşacak bütçe baskısı 

ulusal borcun daha hızlı artışına neden olabilir. 

Kaynak: https://www.brookings.edu/opinions/trumps-tax-promise-looks-like-just-another-of-his-tweets/  

http://www.foxbusiness.com/politics/2017/02/16/tax-foundation-president-have-long-way-to-go-until-trump-signs-tax-

reform-bill.html  

Obama ve Trump yönetimlerindeki borsa gidişatı 

Seçim gecesinin beklenmeyen sonuçları sonrası gitgide yükselen bir trend izleyen piyasa, yatırımcıları 

heyecanlandırdı. Başkan Trump’ın yönetime geçmesinden sadece 5 gün sonra, 25 Ocak’ta, Dow Jones 

20,000 sınırını aştı. Yine de bu yükselişin, Obama döneminde gerçekleşen yükselişin ancak ufak bir 

parçası olabileceğini belirtmek lazım. Obama başkanlık koltuğuna oturduğunda çok ciddi küresel bir 

krizin sonuna geliniyordu. Obama yönetiminin izlediği ekonomik politikalar Dow içerisinde işlem 

gören bazı şirketlerin kazançlarını limitleyebilir gibi gözükse de, Dow istikrarlı bir şekilde yükselişine 

devam etti. Piyasayı çok düşük bir noktada teslim alan Obama’nın bu artışı yakalama olasılığı, 

piyasanın konjonktürel dalgalanmaları sebebi ile Trump’tan çok daha fazla oldu. Şirket liderleri ne 

diyor? Trump’ın söz verdiği ekonomi politikalarının Amerikan ekonomisine katkısı olacağı görüşü 

hakim. Fakat bazı yasaların da negatif etkisi olabileceğini düşünüyorlar. Birçok liderin bu noktada en 

çok altını çizdiği iki problemli konu göçmen yasası ve ithalata getirilecek tarifeler. Yine de yatırımcılar 

önümüzdeki dönemden, eğer doğru yönetilebilirse, umutlu olduklarını belirtiyor.  

 

Kaynak: http://www.foxbusiness.com/markets/2017/02/09/why-stock-market-under-trump-will-probably-lag-market-

under-obama.html  

FED Başkanı Yellen Janet Yellen Faiz Artışını İşaret Etti 

FED Başkanı Yellen Janet Yellen, tüketici harcamaları ve enflasyon verilerinin, Ocak ayındaki trendini 

sürdürürse, beklenenden daha erken bir faiz artışı gelebileceğini işaret etti. Yellen'ın, konuşmasında 

ABD merkez bankasının faiz yükseltmek için Trump yönetiminin destekleyici maliye politikalarını 

beklemeyeceğini belirtmesiyle birlikte hisse senetlerinde görülen ralli ile birlikte değer kaybetti. 

Ekonominin zayıf olduğunu ve FED politikalarının bu durumun önlenmesi konusunda yardımcı 

olabileceğini belirtti. 2008 mali krizi sonrasında Merkez Bankasının uyumlu politikalarla işleri 

https://www.brookings.edu/opinions/trumps-tax-promise-looks-like-just-another-of-his-tweets/
http://www.foxbusiness.com/politics/2017/02/16/tax-foundation-president-have-long-way-to-go-until-trump-signs-tax-reform-bill.html
http://www.foxbusiness.com/politics/2017/02/16/tax-foundation-president-have-long-way-to-go-until-trump-signs-tax-reform-bill.html
http://www.foxbusiness.com/markets/2017/02/09/why-stock-market-under-trump-will-probably-lag-market-under-obama.html
http://www.foxbusiness.com/markets/2017/02/09/why-stock-market-under-trump-will-probably-lag-market-under-obama.html
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yürütmesi nedeniyle, ABD’nin dünyadaki bir çok ülkeden daha hızlı büyüdüğünü belirten Yellen, 

ABD’nin çok güçlü bir bankacılık sistemi olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin kriz sonrası sorunlarda 

çabuk kurtulamadığını vurgulayarak, FED’in ekonomide harcamaları artırmak, düşük işsizliği geri 

getirmek ve fiyat istikrarını koruma hedeflerini yerine getirme yolunda olduğunu ifade etti. Yellen, Bu 

hedeflere ulaşma konusunda çok yaklaşıldığıni belirtirken, ekonomik büyümenin zayıf kaldığını yıllık 

%3’ü kıramadığının altını çizdi. Mart ayında gerçekleşebilecek faiz artışı beklendisi % 30’lara yükseldi. 

Kaynak: http://www.cnbc.com/2017/02/15/a-march-rate-hike-isnt-a-lock-but-the-odds-probably-just-got-better.html 

http://www.cnbc.com/2017/02/15/yellen-growth-is-quite-disappointing--but-thats-not-the-feds-fault.html  

https://www.ft.com/content/c41e1c98-f2c4-11e6-95ee-f14e55513608  

Intel Arizona’da Yeni Fabrika Kuruyor 

07 Şubat 2017 günü Oval Ofis’te Trump ve Intel CEO’su Brian Krzanich arasında gerçekleşen toplantı 

sonrası, dünyanın en büyük bilgisayar çipi üreticisi olan Intel 7 milyar dolar yatırımla Arizona’da 

planladığı fabrikayı bitirerek 3000 yeni iş yaratacağını açıkladı. 2012’de temeli atılmış olan fabrikanın, 

kişisel bilgisayar satışlarındaki düşüş sonrası 2014’te inşaatı durdurulmuştu. Yeni yönetimin vergi 

indirimleri ve regulasyonları azaltma yönündeki eylemleri sonucu bu kararı aldıklarını söyleyen Intel 

yönetimi, hedeflerinin daha fazla büyümek ve daha fazla satmak (hem yerel hem uluslararası 

pazarlarda) olduğunu söyledi. Vergi indirimi ve regulasyon hariç Trump’ın bazı kararları ile (göçmen 

yasası vb.) çelişen Intel, çalışanlarına gönderdiği bir duyuruda, masadan kalkıp gitmek yerine masada 

kalıp kendileri için önemli olan kararları savunmayı seçtiklerini belirtti. 

Kaynak: https://www.nytimes.com/2017/02/08/technology/trump-intel-chip-factory-arizona.html?ref=business&_r=0  

Erdoğan-Trump Telefon Görüşmesi 

Merakla beklenen telefon görüşmesi 07 Şubat 2017 gece saatlerinde gerçekleşti. Erdoğan ve Trump’ı 

buluşturan konuşmadaki ana başlıklar Suriye’de güvenli bölge, mülteci krizi ve teröre karşı savaş oldu. 

Trump, Erdoğan’la yaptığı görüşmede iki ülkenin teröre karşı ortak duruşunun altını çizdi ve 

Türkiye’nin DAEŞ’e karşı yaptığı operasyonları memnuniyetle karşıladığını aktardı.  Türkiye’nin ABD 

için bir stratejik partner ve NATO müttefiği olduğu da konuşmada vurgulananlar arasındaydı. 

Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-turkey-idUSKBN15N02J  

Trump, NATO’yu destek sözüyle selamlıyor 

Seçim kampanyası boyunca NATO hakkında farklı söylemlerle ortaya çıkan Donald Trump, NATO’nun 

artık işlevsiz bir kurum olduğuna kadar değinmişti. NATO müttefikleri arasında şaşkınlıkla karşılanan 

sözler ABD’nin NATO desteğini çekebileceği yönünde yorumlanmıştı ve eleştirilere sebep olmuştu. 

Florida’da bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nda konuşan Trump, NATO’yu desteklemeye 

devam edeceklerinin sözünü verdi ve tek isteklerinin tüm NATO üyelerinin finansal yükümlülüklerini 

yerine getirmesi olduğunu belirtti.  

Kaynak: http://edition.cnn.com/2017/02/06/politics/trump-nato-centcom  

Finansal Regulasyonları Azaltmak İçin Dodd-Frank Yasasının İncelenmesi Başladı 

Trump, 03 Şubat 2017 günü yayınladığı başkanlık emri ile yine çok tartışılacak bir karara imza attı. Bu 

vesileyle, 2008 krizi sonrası tekrar küresel bir ekonomik çöküşün yaşanmaması için bankacılık 

http://www.cnbc.com/2017/02/15/a-march-rate-hike-isnt-a-lock-but-the-odds-probably-just-got-better.html
http://www.cnbc.com/2017/02/15/yellen-growth-is-quite-disappointing--but-thats-not-the-feds-fault.html
https://www.ft.com/content/c41e1c98-f2c4-11e6-95ee-f14e55513608
https://www.nytimes.com/2017/02/08/technology/trump-intel-chip-factory-arizona.html?ref=business&_r=0
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-turkey-idUSKBN15N02J
http://edition.cnn.com/2017/02/06/politics/trump-nato-centcom
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sektörüne ciddi regulasyonlar getirmiş olan Dodd-Frank yasasının incelenip değiştirilmesi için ilk adım 

atılmış oldu. ABD Başkanı Trump bu kararı şirketler üzerinde varolan regulasyonların çok fazla olması 

ve Amerikan ekonomisine zarar veriyor olması sebebi ile aldığını belirtti. Hazine Bakanlığı 

önümüzdeki 120 gün içerisinde Dodd-Frank yasası kapsamında kurulmuş olan “Financial Stability 

Oversight Council” ile görüşerek, yasanın Amerikan finans sistemi üzerindeki etkileri ve yeni 

yönetimin temel değerleri ile uyuşup uyuşmadığı yönünde çalışma yapacak.  

Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/03/trump-dodd-frank-act-executive-order-financial-regulations  

Yeni Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin 

Senato, eski Goldman Sachs bankacısı ve Hollywood film finansörü Steven T. Mnuchin'in, 13 Ocak 

2017 tarihi itibariyle Hazine Bakanı olarak atandığını duyurdu. Başkan Trump ve ABD yönetiminin 

planladığı vergi yasalarının gözden geçirilmesi, ticaret anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesi ve 

finansal düzenlemelerin yapılaması konusunda Mnuchin kilit rol oynayacak. Senato, Başkan Trump’ın 

seçim kampanyasına, Sayın Mnuchin’in en fazla fon toplayan kişi olduğunu doğruladı. 54 yaşındaki 

Sayın Mnuchin, Başkan Trump kabinesinin son üyesidir.       

Kaynak: https://www.nytimes.com/2017/02/13/us/politics/steven-mnuchin-confirmed-treasury-

secretary.html?ref=business&_r=0  

Trump, Japonya ile İttifakını Güçlendirmekte Kararlı 

Trump, Japonya’nın ve tüm bölgelerin güvenliği için, Japonya ve ABD arasındaki ittifakı 

güçlendirmekte kararlı olduklarını dile getirirken iki ülke halkları arasındaki derin dostluk bağlarına 

dikkat çekti. Görüşme sonrası ABD-Japon ortak bildirisinde, ABD’nin nükleer ve konvansiyonel yollarla 

Japonya’nın ülke savunmasına verdiği katkının değişmeyeceği belirtildi. Çin’in, üzerinde hak iddia 

ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki adalar üzerinde Pekin ile olan anlaşmazlık konusunda, Japonya’nın ABD 

tarafından desteklenmeye devam edeceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı 

Shinzo Abe arasında sorunsuz geçen ikili görüşmenin ardından dolar, yen karşısında değer kazandı.  

Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-japan-idUSKBN15P17E?il=0   

Ticaret Savaşları Endişesi Ekonomistlerin İyimserliğini Azaltıyor 

WSJ’ın ekonomistler nezdinde yaptığı yeni araştırma, idarenin uluslararası ticarete yaklaşımından 

kaygı duyulduğunu göstermektedir. Araştırmada, akademi, finansman ve is dünyasından, ABD 

ekonomisi ile ilgili tahminler yapan ekonomistlerin ekonomik görünüme ilişkin degerlendirmeleri 

toplanmıştır. Tahminlerine ekonomideki dikey risklere yer veren ekonomistleri yansıtan oran; geçen 

ayın %64’lük oranından, %50’ye inmiştir. Ekonomistler, dikey riskler tanımını ekonominin 

tahminlerden daha hızlı büyüyebilmesi için kullanmaktadır. Ekonomistlerin %75’i ekonomiyi 

etkileyecek büyük risklerin tanımlanması sorusuna, bir ticaret savaşı veya yeni ticaret kısıtlamalarının 

ekonomide oluşturacağı zarar olarak yanıt vermişdir. Diger riskler, Çin veya AB kaynaklı küresel 

ekonomik yavaşlama riski veya faiz oranlarının hızla artmasına yol açan para politikasının getirdiği 

risk, olarak ifade edilmiştir. 

Kaynak: T.C. Washington Ticaret Müsavirliği 

 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/03/trump-dodd-frank-act-executive-order-financial-regulations
https://www.nytimes.com/2017/02/13/us/politics/steven-mnuchin-confirmed-treasury-secretary.html?ref=business&_r=0
https://www.nytimes.com/2017/02/13/us/politics/steven-mnuchin-confirmed-treasury-secretary.html?ref=business&_r=0
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Başkan Trump Havacılık Endüstrisi Yetkilileri ile Toplandı 

Baskan Trump ABD Havacılık Endüstrisi yetkilileri ile 9 Şubat 2017 tarihinde Beyaz Saray’da bir araya 

geldi. Toplantıdaki konusmasında; Amerikan havacılık endüstrisinin 10 milyondan fazla nitelikli is ve 1 

trilyondan fazla ekonomik deger yarattığına dikkat çekti. 2016 yılında ülkede her gün yaklaşık 2 

milyon kişinin havayolu ile seyahat ettigini belirtti. Amerikan havacılık şirketlerinin dünyanın farklı 

bölgelerinde yaptıkları harcamalar sonucunda, ABD ekonomisine geri dönüş olmadığı konusunda 

elestiri getirdi. Otomobil endüstrisinden örnekler vererek, endüstrinin Michigan, Ohio ve 

Pensilvanya’da büyük yatırımlar yapmaya karar verdigini, bunun ekonomi için önemli oldugunu, bu 

nedenle idarenin gereksiz regulasyonları kaldırarak endüstriyi rahatlatacağını, daha fazla istihdam 

yaratılmasını kolaylastıracağını bildirdi. 

Kaynak: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/09/remarks-president-trump-meetingaviation-industry  

USITC İncelemesi- Yeni Dijital Teknolojilerin Yarattığı Değer ve Dijital Ticaretin Önündeki Engellerin 

ABD Firmalarının Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi 

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunca (USITC) yapılan açıklamaya göre, bir önceki Ticaret Temsilcisi 

(USTR) Büyükelçi Froman, 13 Ocak 2017 tarihinde USITC’ye gönderdiği mektupla, yeni dijital 

teknolojilerin yarattığı değer ve dijital ticaretin önündeki engellerin ABD firmalarının küresel rekabet 

gücü üzerindeki etkileri hakkında arastırma yapılmasını istemiştir.  

USITC, bu konuda, ABD ve Küresel Ekonomilerde Dijital Ticaret Raporu I. ve II. Bölümlerini sırasıyla 

2013 ve 2014’de yayımlamıştı. Yeni araştırma sonucunda, bu raporların güncellenmesi ve 

uygulanacak politikaları da şekillendiren kapsamlı analizlerin yapılması beklenmektedir. Inceleme 

sonuçlarının, önemli dijital ürün ve hizmetler (örneğin; bulut veri, yazılım, veri analitiği, yeni internet 

iletişim hizmetleri, farklı üretim süreçlerini destekleyen sayısal hizmetler ve veri ağıyla baglantılı 

imalat) ticaretindeki engellerin etkileri hakkındaki değerlendirmesinde USTR’a yardımcı ve yol 

gösterici olması beklenmektedir. USTR, USITC’den üç farklı tarihte teslim edilmek üzere üç ayrı rapor 

hazırlamasını istemiştir. 

Rapor 1 - Kamuoyu ile paylaşılması planlanan ve USITC’den en geç 29 Agustos 2017 tarihine kadar 

teslim edilmesi istenilen Raporda: Önemli B2B dijital teknolojiler (örneğin bulut tabanlı veri işleme, 

depolama, yazılım uygulamaları ve iletişim hizmetleri, imalat ve internet of things, vb.) ve ağırlıklı 

tüketiciler/kişiler tarafından kullanılan B2C dijital ürünler ve hizmetlerin teminindeki gelişmeler 

hakkında güncel gelişmeler, pazar fırsatları ve önemli dış ticaret kısıtlamalarının incelenmesi, ABD'de, 

AB, Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi önemli dış pazarlarda dijital ürünler ve hizmetler 

için (özellikle küresel ölçekte ölçeklenebilir olanlar) piyasa bilgilerinin saglanması, ülke içi ve dışında 

geniş bir sektör yelpazesinde veri akışlarının öneminin araştırılması, ABD’de ve dış pazarlarda dijital 

teknolojilerin benimsenme düzeyinin değerlendirilmesi, son olarak, raporda yurt dışındaki önemli 

pazarlarda uygulanan, dijital ticareti önemli ölçüde etkileyebilecek düzenleyici kurallar ve politika 

önlemlerinin açıklanması istenmiştir. 

Rapor 2 - Kurum içi değerlendirmede kullanılması öngörülen ve geç 28 Ekim 2018 tarihine kadar 

hazırlanması istenilen Raporda: ABD firmaların ülke dışında firmalara dijital ürünler ve hizmetler 

geliştirme veya sunma kabiliyetlerini etkileyen önlemlerin birinci raporda belirtilen ana yabancı 

pazarlar bazında, niteliksel ve mümkün olabildiği ölçüde niceliksel yöntemlerle incelenmesi, Bu 

önlemlerin dijital ürün ve hizmetleri tedarik eden ABD firmalarının rekabet gücü ve dijital ticaretle 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/09/remarks-president-trump-meetingaviation-industry
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ilişkili uluslararası ticaret ve yatırım akışları üzerindeki etkilerinin niteliksel ve niceliksel yöntemlerle 

değerlendirilmesi istenmiştir. 

Rapor 3 - Kurum içi değerlendirmede kullanılması öngörülen ve en geç 29 Mart 2019 tarihine kadar 

hazırlanması istenilen Raporda: ABD firmaların ülke dışında firmalara dijital ürünler ve hizmetler 

geliştirme veya sunma kabiliyetlerini etkileyen önlemlerin birinci raporda belirtilen ana yabancı 

pazarlar bazında, niteliksel ve mümkün olabildigi ölçüde niceliksel yöntemlerle incelenmesi, bu 

önlemlerin dijital ürün ve hizmetleri tedarik eden ABD firmalarının rekabet gücü ve dijital ticaretle 

ilişkili uluslararası ticaret ve yatırım akışları üzerindeki etkileri niteliksel ve niceliksel yöntemlerle 

değerlendirilmesi istenmiştir. 

Kaynak: Açıklama https://usitc.gov/press_room/news_release/2017/er0206ll719.htm  

Mektup https://www.usitc.gov/documents/official_request_letter_0.pdf  

ABD ve Küresel Ekonomilerde Dijital Ticaret Raporu - Bölüm I. 

https://www.usitc.gov/publications/332/pub4415.pdf  

ABD ve Küresel Ekonomilerde Dijital Ticaret Raporu- Bölüm II. 

https://www.usitc.gov/publications/332/pub4485.pdf  

Geride Kalan Düşük Enflasyonunun Ardında Piyasalarda Hareketlilik Belirtileri 

Uzun yıllar deflasyonla mücadele eden ABD’de, Euro Bölgesi ve Japonya’daki tüketici fiyatlarında 

görülen dalgalanma bir parıltıya işaret ediyor. Bu hareketliliği düşük enflasyon dönem geride 

kalmasının bir kanıtı olarak görüyorlar. Bu hareketin arkasında, enerji fiyatlarındaki toparlanma, bazı 

işgücü piyasalarında azalan işsizlik ve FED’in düşük faiz politikası olmak üzere birçok faktör olduğu 

belirtiliyor. ABD'de ücretler ve fiyatlarla ilgili az miktarda da olsa yukarıya baskı yapıldı. ABD Çalışma 

Bakanlığı'nın 30 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ücret ve fayda maaliyetinin geniş bir 

göstergesi olan istihdam maliyeti endeksi 2016 yılına oranla % 2.2 arttığı söylendi. Özel sektör 

çalışanları için saatlik ortalama kazanç, bir önceki yılın Aralık ayında% 2.9 yükseldi.  

Kaynak: https://www.wsj.com/articles/measures-of-inflation-tick-up-around-the-globe-1485901927 
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