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AMERİKA 

ABD 3.Çeyrekte %1,9 ile Beklentilerden 

Fazla Büyüdü 

2019 yılının ikinci çeyreğinde %2 büyüyen ABD 

ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir miktar 

yavaşlayarak yıllık %1,9 büyüdü. Ekonomistlerin tahmini 

üçüncü çeyrek büyümesinin %1,6 olacağı yönündeydi. 

Verilerin beklenenden iyi gelmesinde tüketici 

harcamaları ve kamu harcamaları etkili oldu. Tüketici 

harcamaları yıllık %2,9 artarken, kamu harcamaları yıllık 

%2 yükseldi. (CNBC, 30.10.2019) 

FED Faiz Oranlarını Düşürdü 

FED yaptığı açıklama ile faiz oranlarını beklendiği üzere 

25 baz puan düşürerek %1,50-%1,75 aralığında belirledi. 

FED bildirisinde “genişlemeyi sürdürmek üzere uygun 

davranır” ifadesini çıkardı. FED açıklamasına ilişkin 

politika metni, devam eden süreçte faiz indirimlerinin 

gelmeyebileceğini ima etti. Kansas ve Boston FED 

Başkanları faiz oranlarının bir önceki faiz oranlarında 

sabit tutulması yönünde oy kullandı. (CNBC, 30.10.2019) 
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https://www.cnbc.com/2019/10/30/us-gdp-q3-2019-first-reading.html
https://www.cnbc.com/2019/10/30/fed-decision-interest-rates-cut.html


 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi 

Bakanlığı, Malezya Hükümeti’nin, Yerel 

Çelik Endüstrisini Destekleyeceğini 

Açıkladı 

Çelik endüstrisinden sorumlu Malezya Uluslararası 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yerel çelik endüstrisinde 

birleşmelere teşvik uygulanması konusunda Malezya 

Maliye Bakanlığı’na kapsamlı bir öneri sunacak olup 

istemleri değerlendirmek üzere ilgili taraflarla ve tüm 

tarafların yarar sağlayacağı bir sonucun çıkması için de 

Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütecek. Bakan 

Yardımcısı Dr. Ong Kian Ming, “Halka açık iki büyük 

çelik şirketi bu yıl birleşecek. Bu nedenle ayrıntıları ve 

onları nasıl destekleyeceğimizi görmeyi bekliyoruz. 

Birleşme karmaşık bir süreçtir ve tarafların bekleyeceği 

bazı vergi teşvikleri ve muafiyetleri olacaktır. Örneğin, 

varlık işlemleri ile ilgili bazı damga vergilerinden 

vazgeçilmesi gibi. Böylesi bir konu Maliye Bakanlığı’na 

önerilmesi gerekenlerin bir parçasını oluşturmaktadır” 

açıklamasında bulundu. (Steelguru, 25.10.2019) 

Amerikan Senatosu’ndan Elektrikli 

Araçlara Teşvik Hamlesi 

Amerika Birleşik Devletlerinin önümüzdeki on yıl 

içerisinde fosil yakıttan temiz enerjiye geçmesini 

hızlandırmayı amaçlayan bir plan tasarısı, Demokrat Parti 

Senatörü Chuck Shumer tarafından Amerikan Senatosuna 

sunuldu. 454 milyar dolar tutarındaki plan, ana hatları ile 

tüketicilerin nakdi olarak desteklenmesini ve Amerikan 

otomotiv sanayinin elektrikli araç teknolojisine yurt içi 

olanaklar ve istihdam gücüyle geçmesini kapsıyor. 

Planın detaylarına göre elektrikli araç satın almak isteyen 

bireysel müşterilere fatura değeri üzerinden en az 3 bin 

ila 5 bin dolarlık nakdi iade yapılması öneriliyor. 

Öneride, sekiz yaşından büyük ve fosil yakıtlı aracını 

getirip hurda olarak teslim eden herkesin bu indirimden 

faydalanacağı belirtildi. Bunun gerçekleşmesi durumunda 

ise on yıl içerisinde yeni nesil enerjiyle çalışan yaklaşık 

63 milyon adet yeni otomobilin trafiğe çıkması ve her 

dört otomobilden birisinin elektrikli veya hibrit olması 

bekleniyor. Planın 392 milyar dolarlık büyük kısmının 

tüketiciye yönelik bu indirime ayrıldığı belirtildi. 

 

 

Kalan 62 milyar doların, 45 milyar dolarlık 

bölümünün şarj istasyonlarının sayısının 

artırılmasına ayrılacağı, geriye kalan 17 milyar 

doların ise elektrikli araç üretiminin yurt içi 

olanaklarla geliştirilmesi için otomotiv sanayine 

teşvik amaçlı ayrılacağı öğrenildi. 

Planın hem otomotiv sanayinden hem de işçi 

sendikalarından destek gördüğü, ayrıca çevreci 

gruplar ve tüketiciler tarafından da olumlu 

karşılandığı belirtiliyor. (Reuters, 25.10.2019) 

Çin’de Eylül Ayında Sanayi Sektörü 

Şirketlerinin Karları Önemli Ölçüde 

Azaldı 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından dün (26 

Ekim 2019) açıklanan verilerde, Eylül ayında sanayi 

sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karlarının 

geçen yıl aynı aya oranla %5,3 azaldığı görüldü. 

Sanayi sektörü şirketlerinin karları Ağustos ayında 

da %2 oranında azalmıştı. 

Ocak-Eylül arasını kapsayan dönemde ise, sanayi 

sektörü firmalarının karlarının bir önceki yıl aynı 

döneme oranla %2,1 azaldığı belirtildi. Kamu 

sermayeli sanayi şirketlerinin karlarının ise %9,6 

azaldığı açıklandı. 

Uzmanlarca, karların azalmasına neden olarak 

özellikle dış piyasada satış miktarlarının artmaması 

ve buna bağlı olarak sanayi ürünlerinin fabrika çıkış 

fiyatlarının da düşmesi gösteriliyor. 

Kar daralmasından en çok etkilenen sektörlerin 

başında petrol, kömür ve rafineri sektörlerinin 

geldiği ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin 

karlarındaki daralmanın %53,5’a ulaştığı belirtildi. 

Öte yandan Reuters tarafından yakın zamanda 

yapılan bir ankette, Çin ekonomisinin 2019 yılında 

%6.2 oranında büyümesinin beklendiği ve 

hükümetin olumsuz küresel ekonomik şartları çeşitli 

teşviklerle bertaraf etmeye çalışmasına karşın, 

büyüme rakamının 2020’de de %5.9’u 

geçemeyeceği tahmin edilmişti. (Reuters, 

27.10.2019) 
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https://steelguru.com/steel/malaysian-government-to-support-domestic-steel-industry-miti/551305
https://www.reuters.com/article/us-autos-emissions-congress/senate-democrat-schumer-proposes-plan-to-swap-gas-cars-for-electric-vehicles-idUSKBN1X403N
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-industrial-profits/chinas-industrial-profits-fall-5-3-in-sept-as-trade-war-toll-mounts-idUSKBN1X6019


 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çelik Üretiminde Aşırı Kapasite 

Konusundaki Küresel Forum Sona 

Yaklaşıyor 

Çelik üretimindeki aşırı kapasite konusunda oluşturulan 

Küresel Forum, Çin’in, forumun devam etmesine olan 

itirazı nedeniyle bu yıl sona erecek. Forumun 32 üyeyi 

biraraya getiren bakanlar düzeyindeki üçüncü toplantısı 

Cumartesi günü (26 Ekim 2019) Tokyo’da 

gerçekleştirildi. Toplantıya Japonya’nın yeni Ekonomi, 

Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama başkanlık 

etti. 

Başkanın toplantı sonrasında yayınlanan açıklamasında 

“Üç yıl öncesi ile karşılaştırıldığında, çelik üretim 

kapasitesi ile istem arasındaki fark küçüldü. Küresel çelik 

endüstrisi, sorunu çözmek için daha fazla çaba 

göstermelidir. Ne var ki forum bu yılın sonunda referans 

koşullarına uygun olarak sona erecek. Çin, şu anki 

çerçevenin hedeflerine ulaştığını söyleyerek forumun 

sürdürülmesine karşı çıktı.” ifadeleri yer aldı. 

Forum, 2016 yılında, Çin örneğinde olduğu gibi çeliğin 

aşırı üretimini konuşmak üzere kuruldu. Çelik ürünü o 

zaman adil olmayan düşük fiyatlarla dışsatılıyordu. Aşırı 

çelik kapasitesi, doruğa ulaştığı 2015 yılındaki 700 

milyon ton rakamından günümüzde 400 milyon tona 

gerilemiş durumda. (steelguru, 28.10.2019) 

Vietnam, Çin ve Güney Kore’den Yaptığı 

Kaplamalı Çelik Dışalımına Anti 

Damping Vergisi Koydu 

Vietnam, kendi yerli üreticilerinin, denizaşırı rakiplerin 

adil olmayan fiyatlandırmalarının üretim hatlarını 

kapatmalarına neden olduğu biçimindeki şikayetleri 

üzerine Güney Kore ve Çin’den yapılan bazı kaplamalı 

çelik ürünlerinin dışalımına anti damping vergisi koydu. 

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sözkonusu 

ürünlerde 5 yıl boyunca Çin’e %2,53’ten %34,27’ye, 

Güney Kore’ye ise %4,71’den %19,25’e kadar anti 

damping vergisi uygulayacak. Tarifeler 24 Ekim’den 

başlayarak yürürlüğe girdi. 

 

Bakanlık, yerel çelik üreticileri temsilcileri 

tarafından Ağustos 2018’de sunulan anti-damping 

önlemlerinin uygulanmasını istem eden bir dosyanın 

değerlendirme sonuçlarına dayanarak soruşturmanın 

geçtiğimiz yılın Ekim ayında başladığını açıkladı. 

Dampingin yerli sanayi üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi konusunda ilgili kurumlarla 

iletişim içerisinde çalışıldı. Soruşturma, Vietnam Dış 

Ticaret Yönetimi Yasası hükümleri, Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) Dampingle Mücadele Anlaşması ve 

ilgili düzenlemelerle uyum içerisinde 

gerçekleştirildi.  (steelguru, 30.10.2019) 

Volkswagen Yılsonu Satış Hedeflerini 

Revize Etti 

Volkswagen yetkilileri tarafından bugün (30 Ekim 

2019) yapılan açıklamada, şirketin dokuz aylık 

işletme karının %11,2 artmış olmasına rağmen, 

otomotiv sektöründe küresel ölçekte talep yönlü 

ciddi problem yaşandığı ve bu nedenle yılsonu satış 

hedeflerini revize ettikleri bildirildi. 

Şirket tarafından daha önce açıklanan hedefte 2019 

yılı satış rakamlarının 2018 yılından yüksek olması 

öngörülmüştü. Yetkililerce küresel talep verilerinin 

yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu yılın 

sonunda gerçekleşmesi beklenen rakamların geçen 

sene ile başa baş olacağı öngörüldü. Yapılan 

açıklamada, her ne kadar şirketin pazar payında artış 

olmuşsa da, önümüzdeki dönemde dünyanın birçok 

bölgesinde otomobil satışlarının tahminlerin de 

üzerinde bir şekilde daralmaya devam etmesinin 

beklendiği belirtildi. 

Şirketin toplam satışlarında düşüş kaydedilmesine 

rağmen, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla SUV tipi lüks 

sınıf araç satışlarındaki artışın yarattığı telafi edici 

etki nedeniyle, geçen yılki satış seviyesinin bu yıl da 

korunabileceği ifade edildi. 

Şartların olumsuz olmasına rağmen, yine de binek 

otomobil satışlarından elde edilecek gelirlerde %5lik 

bir artış beklendiği ve bunun yılsonu işletme kar 

marjına %6,5 ila %7,5 oranları arasında bir katkı 

sağlamasının beklendiği belirtildi. (Reuters, 

30.10.2019) 
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https://steelguru.com/steel/global-forum-on-steel-excess-capacity-to-end/551381#tag
https://steelguru.com/steel/vietnam-imposes-ad-duty-on-coated-steel-from-china-south-korea/551480#tag
https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-results-q3/vw-lowers-2019-sales-outlook-as-demand-cools-idUSKBN1X90II


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endonezya, Malezya ile Çin’den Yapılan 

Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik 

Dışalımında Aşırı Fiyat İndirimi Belirledi 

Reuters Haber Ajansı, Endonezya’nın Aşırı Fiyat 

İndirimi ile Mücadele Komitesi’nin (Indonesian Anti 

Dumping Committee-KADI) Malezya ile Çin’den 

yapılan soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik dışalımında 

aşırı fiyat indirimine ilişkin belirtiler bulduğunu bildirdi. 

KADI’nın açıklamasında “Dilekçe verenlerin sunduğu ilk 

belgelerin incelenmesine dayanarak Komite’nin yaptığı 

incelemede, suçlanan iki ülkeden yapılan soğuk 

haddelenmiş paslanmaz çelik dışalımında aşırı fiyat 

indirimi uygulamaları belirledik” ifadeleri yer aldı. 

Hindistan’lı Jindal Şirketler Grubu’nun Endonezya kolu 

olan PT Jindal Stainless Indonesia’nın istemi üzerine 23 

Ekim’de dokuz gümrük tarife istatistik pozisyonu altında 

kodlanan paslanmaz çelik ürünlerine ilişkin soruşturma 

başlatıldı. 

Endonezya, 2016 yılı Nisan ayından 2019 yılı Mayıs 

ayına kadar geçen sürede Malezya ile Çin’den, 

sözkonusu üründe ülkenin tüm dışalımının yarısına 

karşılık gelen, yaklaşık 360.000 metrik ton soğuk 

haddelenmiş paslanmaz çelik dışalmıştı. (steelguru, 

31.10.2019) 

Otomotiv Sanayinde Yeni Konsolidasyon: 

FCA ve PSA Firmaları Birleşme Kararı 

Aldılar 

Fiat Chrysler (FCA) ve Peugeot (PSA) otomotiv 

firmalarının birleşme kararı aldıkları açıklandı. Firma 

yetkilileri tarafından bugün (31 Ekim 2019) yapılan 

resmi açıklamada birleşmenin %50 - %50 ortaklık 

şeklinde olacağı belirtildi.  

Birleşme sonrasında 50 milyar dolar değerinde yeni bir 

şirketi doğuracak olan anlaşmanın hazırlık sürecinde 

olduklarını belirten firma yetkilileri, yeni şirketin 

Hollanda merkezli olup, Paris, Milano ve New York’ta 

da şubeleri olacağını açıkladılar. PSA’nın Yönetim 

Kurulu Başkanı Carlos Tavares’in yeni şirketin İcra 

Kurulu Başkanlığını üstleneceği, FCA’nın başındaki John 

Elkan’ın ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olması 

bekleniyor.  

 

 

Son yıllarda otomotiv sanayinde yaşanan 

konsolidasyon trendinin son örneği olan bu 

birleşmenin sonucunda Fiat, Jeep, Dodge, Chyrsler, 

Peugeot ve Opel gibi markalar tek çatı altında 

birleşmiş olacak. Stratejik olarak bakıldığında, FCA 

PSA’nın daha modern ve yüksek teknolojili üretim 

platformundan faydalanırken, PSA’nın da FCA’nın 

ABD pazarında sahip olduğu güçlü konumdan 

faydalanacağı ifade ediliyor. Birleşme sonrası yılda 

8.7 milyon adet otomobil üretim kapasitesine sahip 

olacak şirket, dünya sıralamasında da Volkswagen, 

Toyota ve Renault-Nissan’ın ardından dördüncü 

sıraya yerleşecek.  

Her iki şirketin yöneticilerinden oluşan bir proje 

takımının, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 

anlaşmaya ilişkin detayları tamamlayarak imza 

aşamasına getireceği öğrenildi. (Reuters, 

31.10.2019) 

Türkiye’nin Brezilya ve Hindistan’dan 

İthal Ettiği Demir Cevherinde Önemli 

Artış Kaydedilmektedir 

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, Brezilya ve 

Hindistan’dan ithal edilen yüksek miktarlardaki 

artışla Ağustos ayında canlılık kazandı. Verilere 

göre, demir cevheri ithalatı Temmuz ayındaki 743 

247 tondan Ağustos ayında 925 759 tona ulaştı. 

İsveç’ten ithalat aylık kabaca 165 001 ton olurken, 

Brezilya’dan ithalat, yılbaşından beri Temmuz 

ayındaki en düşük 243 326 ton seviyesinden Ağustos 

ayında 582 470 tona yükseldi.  

Türkiye bu yılın başında Hindistan’dan demir 

cevheri almaya başladığından beri, Türkiye’nin son 

ticaret verilerinde,  Hindistan’dan gelen demir 

cevheri üçüncü ayda dikkat çekti. Türkiye,  

Hindistan’dan Ağustos ayında 118 569 ton, Temmuz 

ayında 116 272 ton ve Mart ayında 68 010 ton ithalat 

yaptı. Geçen ay Türkiye’ye son Hint demir cevheri 

satışını gösteren pazar katılımcılarıyla, bu ticaretin 

devam etmesi beklenmektedir.  
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https://steelguru.com/steel/indonesian-finds-dumping-of-stainless-steel-cr-imports-from-malaysia-china/551549#tag
https://www.reuters.com/article/us-fiat-chrysler-m-a-psa/fiat-chrysler-and-peugeot-plan-to-create-worlds-no-4-carmaker-idUSKBN1XA0S5


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çelik piyasasının bozukluğunun devam etmesinden 

dolayı, Hint demir cevherinin Türkiye’ye ve Avrupa’ya 

ihracatı yılın ikinci çeyreğinde hızını kaybetti.  Fakat 

çelik üreticileri, dikkat çeken çelik fiyatları karşısında 

hammadde maliyetlerini düşürmek için seçenekleri 

keşfetmeye çalışırken, Hint demir cevheri için potansiyel, 

bölgede bir konuşma noktası olmaya devam ediyor. 

Diğer taraftan, Atlantik demir cevheri maliyetleri bazı 

alıcı ve satıcılar arasında bir çekişme konusu olarak 

durmaktadır.  

Argus Media ( Enerji ve Emtia Fiyat Karşılaştırmaları 

Sağlayıcısı), 27 Eylül tarihinde Türkiye’nin sıcak 

haddelenmiş ürünün (HRC) FOB ton fiyatını 420 dolar 

olarak belirledi. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında, 

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2019 yılının birinci 

yarısında yassı mamüllerin kısmen güçlü desteğiyle yıllık 

7.16 milyon ton olarak yatay seyretmektedir. 

(argusmedia, 31.10.2019) 

 

 

TARIM 

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin 2019-

2020 Sezonu Soya fasulyesi Üretim 

Tahmini 341 Milyon Ton   

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) son raporunda, 

2019/20'deki küresel soya üretiminin, bir önceki yıla 

göre 18 milyon ton azalarak 341 milyon tona 

düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. 

Bununla birlikte, Güney Amerikalı üreticilerin 

beklentileri, Brezilya'daki tarla çalışmaları yavaş 

ilerlerken, büyük ölçüde sınırlı kalmaya devam 

etmektedir. Bu nedenle, küresel stoklar, bir önceki 

yıla göre % 40 azalarak, altı yılın en düşük 

seviyesine kadar düşebilir ve ABD'li taşımacılarda 

ağır bir iş kaybına neden olabileceği ifade 

edilmektedir. 

Raporda, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta 

Amerika gibi büyük pazarlara olan düşüşün 

Arjantin’in ithalatının 151 milyon tona ulaşmasıyla 

telafi edilebileceği belirtilmektedir. 

(commodityonline, 31.10.2019) 

Aristoil: Akdeniz zeytinyağından en 

iyi şekilde yararlanmak 

İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan ve Kıbrıs 

Rum Kesiminde faaliyette bulunan 3000 dolayında 

üreticiyi kapsayan AB destekli MED projesi, 

Akdeniz'in zeytinyağı sektörü rekabet gücünün, “en 

sağlıklı” kısmını ön plana çıkararak yenilikçi 

yöntemler kullanarak artırmaya çalışmaktadır. 

Zeytinyağı yüzyıllardır Akdeniz'in en önemli ürünü 

olmuştur. Bölge dünyadaki en büyük zeytin 

yetiştirme alanı olmasına rağmen, Akdeniz havzası 

dışından kaynaklanan rekabet, bölgedeki zeytinyağı 

üreticilerini zor durumda bırakmıştır. 

Aristoil projesinin temel amacı, zeytinyağı 

zincirindeki üreticilerin ürünlerinde katma değer 

bulmalarına ve ardından yeni pazarlara ulaşmalarına 

yardımcı olmaktır. (Euractiv, 31.10.2019) 
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https://www.argusmedia.com/en/news/1987353-brazil-and-india-bolster-turkeys-iron-ore-imports
https://www.commodityonline.com/commodity-news/igc-estimates-2019-20-global-soyabean-production-at-341-mt/news-now/27293
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/aristoil-getting-the-best-out-of-mediterranean-olive-oil/


 

  

ENERJİ 

Lukoil, Nijerya’nın Ulusal Petrol 

Şirketiyle(NNPC) Mutabakat Zaptı 

imzaladı 

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin 

danışmanlarından Garba Shehu tarafından yapılan yazılı 

açıklamada, iki ülke arasında imzalanan mutabakat 

zaptıyla Rusya'nın Nijerya'ya petrol aranması, çıkarılması 

ve işlenmesi alanında destek vereceği bildirildi.  

Garba Shehu, NNPC(Nijerya Ulusal Petrol Şirketi) ve 

Lukeoil, yukarı havza operasyonlarında birlikte 

çalışacaklarını ve Nijerya’nın rafinerilerini 

yenileyeceklerini söyledi. Soçi'de düzenlenen "Rusya-

Afrika Ekonomik Forumu"nda varılan anlaşma 

kapsamında Rusya, Nijerya karasularında petrol arama 

çalışması da yürütebilecek. 

İki ülke arasındaki mutabakat zaptını Nijerya Ulusal 

Petrol Şirketi (NNPC) Direktörü Mele Kyari ile 

Rusya'nın lider petrol şirketi Lukeoil başkanı Vagit 

Alekperov imzaladı.  

Nijerya, Soçi'de düzenlenen forumda, Mi-35 helikopteri 

alımı için Rusya ile anlaşmaya varmıştı. 

(russiabusinesstoday, 25.10.2019) 

AB aracılığıyla devam eden Rusya-

Ukrayna Doğalgaz Görüşmeleri Tıkandı 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya, 

Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğal gaz görüşmeleri ile 

ilgili AB enerji komiseri AB, Rusya ve Ukrayna 

arasındaki mevcut doğal gaz sözleşmenin geçerlilik 

süresinin 2019 sonunda biteceğine dikkat çekerek, 

"Bugünkü görüşmelerde hayal kırıklığına uğradım. 

Zaman hızla ilerliyor, durum çok acil. Masadaki herkesin 

yapıcı olması gerekiyor. Amacımız, Rus doğal gazının 

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya iletimi konusunda taraflar 

arasında bir uzlaşı sağlamaktı ancak bu sağlanamadı” 

ifadesini kullandı. Yapılacak yeni doğal gaz 

sözleşmesinin AB mevzuatına uygun olması gerektiğine 

işaret edilerek miktar, süre ve vergiler gibi önemli 

konularda Rusya ile henüz anlaşma sağlanamadığını dile 

getirildi. (Euractiv, 31.10.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE 

İklim Değişikliği 25. Taraflar 

Konferansı İptal Edildi 

Şili, hükümet karşıtı protestoların devam etmesiyle 

BM iklim değişikliği konferansı da dahil olmak 

üzere iki büyük uluslararası zirveye ev sahipliği 

yapmayı bıraktı. 

Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera, gelir 

adaletsizliğine karşı devam eden protesto eylemleri 

nedeniyle ülkede 16-17 Kasım 2019'da yapılması 

planlanan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu 

(APEC) ile 2-13 Aralık 2019'da yapılması planlanan 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 

Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapmaktan 

çekildiklerini açıkladı. 

Başkan basına yaptığı açıklamada "Bu kararı vermek 

çok zor oldu, çok acı verici bir karar oldu çünkü 

APEC ve COP25'in Şili ve dünya için öneminin 

farkındayız" dedi. (BBC, 31.10.2019) 

TİCARET 

Nijerya-Türkiye Ticareti 490 Milyon 

Dolara Ulaştı 

Nijerya’nın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı 

Zubairu Dada, Nijerya-Türkiye ticari ilişkilerinin 

2018 yılında yaklaşık 490 milyon dolar olarak 

gerçekleştiğini söyledi.  Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluşunun 96. Yıl Dönümü kutlamalarına ilişkin 

etkinlikler sırasında bu bilgiyi paylaşan Dada, iki 

ülke arasındaki ticaretin 2018 yılında yaklaşık 490 

milyon dolara ulaştığını ve bu rakamı daha fazla 

büyütmek için cesaretlendirici bir bakış açısının 

mevcut olduğunu ifade etti.  Dada, Nijerya halkı ve 

hükümetinin, bu ortaklığı daha yüksek seviyelere 

taşımak için işbirliğini sürdürmeyi taahhüt ettiğini ve 

gösterilen çabaları alkışladığını belirtti.    

Dada, ilişkileri geliştirmek için son 10 yılda her iki 

ülke liderliği tarafından gösterilen diğer gayretleri de 

dile getirdi.  Dada, son on yılda dost iki ülkenin Milli 

Meclisleri üyelerinin, bakanlarının, eski ve yeni 

Cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde yüksek seviyede 

artışa şahit olunduğunu sözlerine ekledi.               

(the nation, 31.10.2019) 
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https://russiabusinesstoday.com/energy/lukoil-signs-mou-with-nigerias-nnpc/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-mediated-russia-ukraine-gas-talks-in-deadlock/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50233678
https://thenationonlineng.net/nigeria-turkey-trade-hits-490m/

