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AVRUPA 

 

Avro Bölgesi Ekonomisi Dördüncü 

Çeyrekte Daralma Riski Taşıyor 

Avro Bölgesi iş dünyasının etkinliği beklentilerin 

üzerinde artış kaydetmesine karşın durgunluğa yakın 

seyretti. IHS Markit tarafından açıklanan ve ekonominin 

görünümü açısından iyi bir gösterge olduğu kabul edilen 

Avro Bölgesi bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi 

(PMI) Eylül ayında, 6 yılın en düşük seviyesi olan 50,1 

seviyesinden 50,6 seviyesine yükseldi. 

(Reuters,06.11.2019) 

 

 

 

AMERİKA 

ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma 

Başvuruları Beklentilerin Üzerinde 

Düşüş Gösterdi 

Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan 

açıklamaya göre, 2 Kasım ile biten haftada işsizlik 

haklarından yararlanma başvuruları 8 bin azalarak 211 

bine geriledi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin 

beklentileri ise başvuruların 215 bin seviyesine 

gerilemesi yönündeydi. Reuters,07.11.2019 
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https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-pmi/euro-zone-economy-at-risk-of-contracting-in-fourth-quarter-pmi-idUSKBN1XG190
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-unemployment/u-s-weekly-jobless-claims-fall-more-than-expected-idUSKBN1XH1VC
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ASYA 

Gürcistan Başbakanı Gakharia, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gürcistan'a 

Davet Etti 

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Türkiye’yi ziyaret 

etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 

Gakharia, Başkan Erdoğan'a kendisini kabul ettiği için 

teşekkürlerini sunarak Erdoğan’ı Gürcistan'a davet etti. 

Cumhurbaşkanımız 2020 yılı baharında Gürcistan'ı ziyaret 

edeceği, iki ülkenin hükümet başkanlarının düzenlediği 

ortak bir basın toplantısı ile duyuruldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başbakan Gakharia’nın, 

Gürcistan İçişleri Bakanı olduğu dönemde de İçişleri 

Bakanımızla yakın işbirliği içinde olan bir lider olduğunu 

vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Gakhari’nin 

öncülüğünde, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin 

daha da ilerleyeceğine inanıyorum,” diyerek, iki ülke 

arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. 

Bahse konu toplantıda, komşuluğun getirdiği ortak değerler, 

fırsatlar ile tarihi bağlarımız ve Stratejik Ortaklık Konseyini 

bir an evvel toplaması gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. 

Ayrıca, Cumhurbaşkanımız ticaretten turizme, enerjiden 

savunmaya kadar her alanda Gürcistan'ın dost canlısı 

halkıyla ilişkilerin olduğunu ve stratejik ortaklıkların sadece 

ülkelerimiz için değil tüm bölge için de faydalı olacağını 

ifade etmiştir. Gürcistan ile olan ilişkilerimizin yalnızca 

boru hatları ve demiryolu bağlantılarından ibaret olmadığını 

vurgulayan Cumhurbaşkanı, 2011 yılında imzalanan bir 

anlaşmaya göre, vize şartını kaldırmanın yanı sıra iki ülke 

vatandaşlarının pasaportsuz seyahat etmelerinin sağlandığını 

dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gürcistan'ın en büyük 

ticaret ortağıdır ve vatandaşlarımız sadece kimlik kartlarını 

sınır kapısında göstererek geçiş yapabilir dedi. 

Cumhurbaşkanı, sağlanan bu başarıdan çok memnun 

olduğunu, ekonomik işbirliğinin sürdürülmesi ve 

arttırılmasının planladığını teyit etti. Bu olumlu fırsat, yakın 

zamanda Ankara’da yapılacak olan Türkiye ve Gürcistan 

Ekonomik Komisyonu’nun ortak toplantısı ile pekişecektir” 

diyen, iki ülkenin ortaklaşa yaptığı askeri tatbikatlara da 

değinen Cumhurbaşkanı, Gürcistan'ın bağımsızlığı, politik 

istikrarı ve toprak bütünlüğü bizim için çok önemlidir dedi. 

 

 

Cumhurbaşkanı, Türk ve Gürcü askeri güçlerinin 

katılımı ile yapılan ortak tatbikatın bu yıl 

tekrarlandığını belirterek, Türkiye'de düzenlenen 

çeşitli eğitimlere ve kurslara yaklaşık 2200 Gürcü 

askerinin katıldığını ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin 

liderleri, Gürcistan ve Türkiye'nin, bölgedeki ve 

Batıdaki diğer ülkelere ulaşmak için birbirlerine köprü 

oluşturduğunu kabul etti. (GT, 01.11.2019) 

 

 

 

http://georgiatoday.ge/news/17979/President-of-Turkey-to-Visit-Georgia


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği 

Çelik Dışalım Kotalarından Muafiyet 

Çağrısında Bulundu 

Tanjug (Tanjug, Sırbistan Devleti resmi haber ajansı olup 

merkez ofisi başkent Belgrad’tadır. Ç.N.) Sırbistan 

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'e Batı 

Balkanlar’ın Avrupa Birliği (AB) çelik dışalım 

kotalarından muaf tutulması çağrısında bulunduğunu 

bildirdi. Aleksandar Vucic, gazetecilere Brüksel’de 

yaptığı açıklamada “Görüşmelerin odağı yaptığım tek bir 

şey vardı o da Smederevo çelik fabrikasıydı. Benim 

görüşüm, çelik konusunda Sırbistan için olduğu kadar 

Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek için de çabalamak. 

Çünkü onların da çelik fabrikaları var. Batı Balkanlar’ın 

kota sisteminden muaf tutulması konusunda çağrıda 

bulundum.” yorumunda bulundu. 

Vucic ayrıca, Balkan ülkelerinin küçük ülkeler olduğunu, 

yürürlükte olan kotaların sözkonusu ülkeler için çok 

önemli olan iş anlaşmalarının kaybedilmesine yol 

açacağını dile getirdi. Vucic, “Batı Balkanlar’ı kota 

sisteminden muaf tutmanın olağanüstü bir karar olacağını 

düşünüyorum. Bu benim için çok önemliydi.” diye de 

ekledi.  (steelguru, 01.11.2019) 

Mazda’nın Yılsonu Kar Beklentisi Revize 

Edildi  

Mazda Motor firması yetkilileri tarafından bugün (1 

Kasım 2019) yapılan bir açıklamada, şirketin yılsonu kar 

tahminlerinin revize edildiği belirtildi. 

Daha önce 110 milyar Yen olarak hedeflenen yılsonu 

işletme karı, 60 milyar Yen olarak düzeltildi. Yaklaşık 

%50 civarındaki bu düşüşe neden olan faktörler arasında 

şirketin en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin’de 

satışların düşmesi ve Japon Yeninin diğer ulusal paralar 

karşısında değer kazanması nedeniyle ihracatın olumsuz 

etkilenmesi gösterildi. Japonya’nın beşinci büyük 

otomotiv firması olan Mazda, geçen sene 82.3 milyar 

Yen kar açıklamıştı. Analistler, revize edilen hedefi 

geçen yılın %30 altında kalan Mazda’nın, yılsonu kar 

performansı açısından son yedi yılın en düşük seviyesine 

gerileyeceğini belirttiler. 

 

Şirketin küresel pazarlamadan sorumlu başkanı 

Ryuichi Umeshita, verdiği beyanatta ABD ve Çin’de 

satışlarının düşmesini piyasaya yeni ürünler 

sunamamış olmalarına bağladı. Bu yıl için şirketin 

toplam satış miktarını 1.55 milyon adet olarak revize 

etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Umeshita, 2025 

yılının Mart ayında ise bu rakamı 1.8 milyon adede 

yükseltmek için ellerinden gelen gayreti 

göstereceklerini belirtti. (Reuters, 01.11.2019) 

İran, Mart Ayına Kadar 9 Milyar ABD 

Doları Değerinde Çelik Dışsatımı 

Öngörüyor 

Press TV (Press TV, İran’da devlete ait medya 

şirketinin sahibi olduğu, kesintisiz İngilizce yayın 

yapan haber kanalıdır. İran’ın yetkili makamlarına 

dayandırdığı haberinde ABD’nin özellikle metalürji 

sektörünü hedef alan yaptırımlarına rağmen, ülkenin 

gelecek yılın Mart ayına kadar çelik dışsatımı için 

belirlediği hedeflerini aşacağını bildirdi. 

İran sanayi bakan yardımcısı Ja'afar Serqini içinde 

bulunulan İran takvim yılının sonuna kadar belirlenen 

9 milyar ABD Doları tutarındaki dışsatım hedefinin, 

ilk iki çeyrekteki üretim rakamının hükümet 

öngörülerini aşması nedeniyle, rahatlıkla ulaşılabilir 

durumda olduğunu söyledi. Serqini ayrıca, bu yılın 

Mart ayı sonu ile Eylül ayı sonu arasındaki dönemde 

üretimin 13,2 milyon tona ulaştığını, 2020 yılı Mart 

ayında ise 28 milyon tonluk üretim rakamına 

ulaşacaklarını da ekledi. 

Serqini, devamında ise İran’ın Eylül ayı sonuna kadar 

toplam 6 milyon ton çelik dış satımı yaptığını ve yıllık 

dışsatım rakamının, içinde bulunulan İran yılının 

sonuna kadar 12 milyon tona ulaşacağını açıkladı. 

Bakan yardımcısına göre ABD yaptırımları, İran’ın 

metalürji ve madencilik sektörünün gelişmesine ve 

ülke ekonomisinin temel ögesi olmasına neden oldu. 

(Steelguru,04.11.2019) 
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https://steelguru.com/steel/serbian-president-requests-exemption-from-eu-steel-import-quotas/551656#tag
https://www.reuters.com/article/us-mazda-results/mazda-sees-30-fy-profit-drop-on-strong-yen-weak-sales-in-u-s-china-idUSKBN1XB329
https://steelguru.com/steel/iran-eying-usd-9-billion-worth-of-steel-exports-until-march/551752#tag


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya’da İmalat Sektöründeki 

Resesyon Ekim Ayında da Devam Etti 

(IHS Markit tarafından yapılan) Almanya’ya ilişkin Ekim 

ayı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) çalışmasının 

sonuçları açıklandı. Bugün (4 Kasım 2019) açıklanan 

verilere göre Almanya’da imalat sektörü PMI endeksi 

Ekim ayında da 42.1 puanda kaldı. Geçtiğimiz Eylül 

ayında 41.7 olan endeks her ne kadar 0.4 puan artmış da 

olsa, ekonomik büyüme ile daralma trendini birbirinden 

ayıran 50 puanın hala çok altında olması dikkat çekti. 

Araştırma sonuçlarına göre, imalat sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların yeni siparişleri Ekim ayında da 

düşmeye devam ederken, fabrikaların istihdam azaltma 

uygulamaları da son on yılın en yüksek seviyelerine 

ulaştı. 

IHS Markit ekonomistlerinden Phil Smith, imalat 

sektöründe yaşanan resesyonun uzaması nedeniyle 

işsizlik oranın artmaya başladığına dikkat çekerek, bunun 

dolaylı olarak yut içi ekonomiyi olumsuz etkilediğini 

belirtti. İşsizlik probleminin henüz 2009 krizinde 

yaşananın çok gerisinde olmakla beraber, yine de çok 

dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Smith, imalat 

sektörü için artık dip noktaya ulaşıldığını söylemenin ise 

henüz mümkün olmadığını sözlerine ekledi. 

Yılın ikinci çeyreğinde %0.1 oranında küçülen Alman 

ekonomisinin, eldeki ön verilere göre üçüncü çeyrekte de 

küçülmeye devam etmesi bekleniyor. Kasım ayının 

ortasında netleşmesi beklenen ABD’nin AB’den ithal 

edilen otomobillere yeni tarifeler uygulayıp 

uygulamayacağı konusu, Almanya imalat sektörü 

açısından en kritik gelişmelerin başında geliyor. 

(Reuters,04.11.2019) 

Almanya’da Düşük Emisyonlu Araç 

Alımlarına Yeni Teşvikler Geliyor  

Reuters’in gayri resmi kaynaklarından edindiği bilgiye 

göre, Almanya’da elektrikli otomobil satın alan 

tüketicilere sağlanmakta olan devlet teşviklerinin 2020 

yılından başlamak üzere, beş yıl boyunca %50 oranında 

arttırılmasının planlandığı öğrenildi. Hükümet tarafından 

atılan bu adımın, ülkenin düşük emisyonlu araçlara geçiş 

sürecinin hızlandırılmasına yönelik politikaların bir 

devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. 

 

 

Henüz resmi olarak açıklanmayan dokümana göre, 

kesin teşvik miktarlarının otomobil firmalarının üst 

düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerinin hafta 

içerisinde bir araya gelmelerinden sonra kesinleşeceği 

öğrenildi.  

Ancak taslak plana göre, şarjlı hibrit araçlar için 3000 

avro olan teşvik miktarının 4500 avroya yükseltilmesi 

ve fiyatı 40 bin avroyu geçen araçlar için ise bu 

miktarın 5000 avro olmasının düşünüldüğü belirtildi. 

Çin ve ABD ile kıyaslandığında, Alman otomobil 

sanayinin yeni nesil elektrikli araçlara adaptasyon 

sürecinde daha hantal kaldığına ilişkin imajı ortadan 

kaldırmak için Alman hükümeti tarafından özellikle 

son yıllarda bazı önemli adımlar atılmış bulunuyor.  

Hükümetin bu konudaki hedefleri arasında; 2030 yılına 

kadar düşük emisyonlu araç sayısının en az on milyon 

adete ulaşması da bulunuyor.  (Reuters,04.11.2019) 

Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komite 

Bakanlar Toplantısı Doha’da Başladı  

 

Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitenin beşinci tur 

Bakanlar toplantısının açılış konuşmasında, Al Thani, 

2017 yılının Haziran ayından beri Katar’a uygulanan 

abluka konusunda Türkiye’nin onurlu duruşunu takdir 

ederek,  komitenin yeni işbirliği alanları açmada 

yardımcı olmasından,  kapsamlı stratejik ortaklıkta ikili 

ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunmasından övgüyle 

bahsetti. 

 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohamed 

Bin Abdulrahman Al-Thani, iki ülkenin ortak komite 

ve karşılıklı yüksek seviyede ziyaretlerini, mevcut 

işbirliğini takdir ederek, Katar-Türkiye ilişkilerinde 

önemli gelişmeyi vurguladı.  

Al Thani, ticaret hacminin geçen yıl ikiye katlanarak 

2.4 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülke 

arasındaki yatırımlara, ekonomik ve ticari ilişkilere 

değindi. 

Al Thani, yabancı yatırımları teşvik kanununa göre, 

Katar’ın yatırımlar için cazip bir yer olduğunu ifade 

ederek, Türk firmalarını Katar’da yatırım yapmaya 

çağırdı. Yatırımları teşvik mevzuatının,  
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https://www.reuters.com/article/us-germany-economy-pmi/german-manufacturing-stuck-in-recession-factory-job-losses-accelerate-pmi-idUSKBN1XE0TB
https://www.reuters.com/article/us-germany-autos/germany-to-hike-electric-car-subsidies-as-vw-launches-car-idUSKBN1XE1AK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Katar Milli Vizyonu 2030”un bir parçası olduğunu ve 

yabancı yatırımcılara pek çok teşvik ve avantajlar 

sağladığını belirtti.  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda ikili 

ilişkilerin gelişmesinde komitenin rolünün önemine 

vurgu yaparak, komitenin iki ülke arasında karşılıklı 

ilişkilerin tüm boyutları için önemli bir şemsiye olduğunu 

açıkladı. 

Çavuşoğlu, Türkiye’de Katar yatırımlarının artışına 

dikkat çekerek, Türk firmaları tarafından Katar’da 

uygulanan projelerden ve ticari ilişkilerden de bahsetti. 

İki ülke, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının son dört 

oturumu sırasında 45 anlaşma ve mutabakat zaptı 

imzaladı. (Gulftimes,04.11.2019) 

Nippon Çelik Şirketi, Fabrikalarını 

Uyumlaştıracak ve Yeniden Düzenleyecek 

Nippon Çelik Şirketi (Nippon Steel Corporation-Nippon 

Çelik Şirketi 2017 yılı itibariyle dünyanın üçüncü büyük 

çelik üreticisi firma olup merkez ofisi Japonya’nın 

başkenti Tokyo’dadır. Ç.N.) bazı fabrikalarının 

uyumlaştırılması ile yeniden düzenlenmesini ve rekabet 

edebilirliği artırmak amacıyla fabrikaları arasında 

işbirliğini artırıcı önlemlerin benimsenmesini teşvik 

ediyor. 

Şirket artık söz konusu değişiklikleri tüm çelik tesislerini 

kapsayan bir örgütsel ve işlevsel yeniden gözden 

geçirmenin parçası olarak yapmaya karar verdi. Yeniden 

yapılanma, üretim yeteneklerinde ilerlemeler ile üretim 

birimlerinin gelişmiş özerkliğini ve verimliliğini 

sağlayacak. (Steelguru, 05.11.2019) 

Avrupa Birliği’nde Elektrikli Araç Şarj 

İstasyonları Konusunda Mevzuat 

Bütünlüğü Yok 

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları işletmeciliği yapan 

Charge Point firmasının icra kurulu başkanı Pasquale 

Romano, Lizbon’da devam etmekte olan Web Zirvesi 

adlı teknoloji konferansında önemli açıklamalarda 

bulundu. 

 

AB içerisinde şarj istasyon ağları kurmak için gerekli 

olan şartlar konusunda ülkeler arasında bir mevzuat 

bütünlüğü olmadığından yakınarak konuya dikkat 

çeken Pasquale Romano, bu durumun elektrikli 

araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük 

engellerden birisi olduğunu belirtti ve bu problemi 

düzeltebilecek yegane kuruluşun AB’nin yetkili 

organları olduğuna vurgu yaptı. 

Almanya’nın istasyonlar için kendine has ölçümleme 

standartları koyduğunu, bazı Güney Avrupa 

ülkelerinin ise şarj için panjurlu soket sistemini 

zorunlu kılmaya çalıştığını söyleyen Romano, her 

kafadan ayrı bir ses çıkması nedeniyle şarj istasyonu 

şirketlerinin hizmetleri standardize etmekte 

zorlandıklarından yakındı. Büyük firmaların bir 

şekilde bu zorlukların üstesinden geldiklerini ancak, 

belirsizlik ve düzensizlik nedeniyle şarj istasyon 

ağlarının istenen düzeyde yaygınlaşmasının mümkün 

olmadığını belirtti. Romano, problem nedeniyle 

mağdur olanların en başında da araç sahiplerinin 

geldiğine dikkat çekti. 

Yönetim merkezi Amsterdam’da olan Charge Point 

firmasının Amerika ve Avrupa’da toplam 103,600 

adet şarj istasyonu bulunuyor. 2025 yılına kadar bu 

rakamı 2.5 milyona adede yükseltmeyi hedefleyen 

firma, bu yeni sektörde büyük petrol ve otomotiv 

şirketleri ile rekabet ediyor. (Reuters,05.11.2019) 

Almanya’nın Eylül Ayı Sanayi 

Siparişleri Umut Verdi 

6 Kasım 2019 yayınlanan Federal İstatistik 

Bürosu’nun resmi verilerinde Almanya’da Eylül ayı 

sanayi siparişlerinde beklenenin üzerinde bir artış 

kaydedildiği açıklandı. Ekonomistler söz konusu 

artışın, uzun bir süredir zor durumda olan sektör için 

bir umut ışığı olduğu değerlendirmesini yaptılar. 

Hem yurt içi hem de yurtdışı taleplerindeki 

canlanmaya koşut olarak imalat sektöründeki fabrika 

kontratlarında Eylül ayında bir önceki aya göre %1.3 

oranında artış kaydedildiği belirtildi. Reuters’in daha 

önce ekonomistler arasında bu konu ile ilgili yaptığı 

ankette, genel tahmin %0.1 oranında artış olacağı 

yönünde şekillenmişti. 
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Son veriler Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından da 

olumlu karşılandı. Yılın son çeyreğine girerken bu 

verilerin iyi bir başlangıç teşkil edeceğini belirtilen 

Bakanlık yetkilileri,  söz konusu verilerin piyasa 

moraline de katkı sunduğunu vurguladılar. 

Konuya ilişkin yorum yapan ekonomistler ise henüz 

piyasada hızlı bir büyümeyi tetikleyecek yeterli etkenler 

mevcut olmamakla beraber, söz konusu artışın en azından 

dipten dönüşün bir başlangıcı olarak değerlendirilmesinin 

pek ala mümkün olduğunu belirttiler. 

Açıklanan verilerde ayrıca, yurtiçi siparişlerindeki artışın 

%1.6, yurt dışı siparişlerindeki artışın ise %1.1 oranında 

gerçekleştiği görüldü. Yurtdışı siparişlerindeki artışın 

Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden kaynaklı olması dikkat 

çekti. Verilere göre, sermaye mallarına ilişkin siparişlerin 

%3.1 arttığı, tüketim mallarına ilişkin siparişlerdeki 

artışın ise %0.8’de kaldığı görüldü. (Reuters, 

06.11.2019) 

 

Latin Amerika’nın 33 Aydır Gerileyen 

Ham Çelik Üretimi, Kıtanın Ham Çelik 

Piyasasını Kaygılandırıyor  

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero (Asociación Latino 

Americana del Acero-Alacero-Latin Amerika Çelik 

Birliği, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu 

olup Latin Amerika’daki bölgesel çelik üretim değer 

zincirini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kuruluşun 

merkezi Brezilya’nın São Paulo kentindedir.)  

Latin Amerika’daki yerel pazarları ve kıtanın dışarıyla 

rekabet edebilirliğini etkileyen politik ve ekonomik 

krizlerin ortasında, bölgesel ticaret açığının Eylül ayında 

genişlediğini açıkladı. 

Ham çelik üretimi 4.692 milyon ton olarak 

gerçekleşirken, bir ara 2016 yılı Aralık ayından bu yana 

son 33 ayın en düşük rakamı olan 4.651 milyon tona 

geriledi. Rakamlar, Ağustos ayında gözlenen 4.922 

milyon tonluk üretim rakamının %5 gerisine düştü. 

Dahası üretim yavaşladı, geçen yılın Eylül ayından 

bugüne yıllık %16 oranında, geçen yılın Eylül ayına göre 

bu yılın Eylül ayında %7 oranında düşüş görülürken, bu 

ayın üretim rakamı yılın ilk 8 ayı ortalamasının %9 

altında kaldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatif durumda olan bölgesel dengedeki %5 

oranındaki gerileme, üretim rakamları sırasıyla %48, 

%24 ve %12 oranında düşen Brezilya, Meksika ve 

Arjantin’den kaynaklandı. 

 “Üretimdeki gerilemenin nedenlerinden birinin, 

şirketlerin kar marjlarını olumsuz etkileyen demir 

cevheri maliyetlerindeki artışlar olduğu, dolayısıyla 

çeliğin fiyatındaki gerileme ile maliyetlerdeki artış göz 

önüne alındığında bazı üreticilerin üretimlerini bu 

duruma göre düzenledikleri” söyleniyor. 

“Diğer bir etken ise bölgenin en büyük çelik üreticisi 

olan Brezilya’da üç büyük yüksek fırının 

kapanmasıydı. Bölgedeki en büyük üç üretici ile ilgili 

aşağı yönlü beklentiler, yıl boyunca bölgesel bir 

toparlanmayı desteklemiyor.” (Steelguru, 07.11.2019) 
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ENERJİ 

Slovak Boru Hattı Türkiye’ye 

Bağlanabilir ve Anlaşma ile Önemli 

Miktarda Doğal Gazın Slovakya 

Üzerinden Taşınabileceği Garanti 

Edilebilir  

The Hospodarske Noviny Daily, Rus doğal gazının, yeni 

güzergah Middle East yolu ile Slovakya üzerinden 

akabileceğini, bunun da Türk Akımı ve Eastring Boru 

Hattı arasında bağlantıyı mümkün kılabileceğini bildirdi. 

Yeni boru hattı Middle East’in halen inşaatı devam 

etmekte, inşaat tamamlandıktan sonra söz konusu boru 

hattı, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan 

arasındaki mevcut altyapıyı birbirine bağlayacaktır.  

Slovak gaz taşıyıcı Eustream’in başkanı Rastislav 

Nukoviç, Türk tarafı ile müzakerelerden sonra, belirli bir 

miktarda kapasitenin ayrılabileceğini söyledi. Nukoviç,  

eğer doğal gazın bir kısmı, Ukrayna üzerindeki 

geleneksel güzergahından yeniden yönlendirilirse, bu, 

önemli miktarda gaz hala Slovakya üzerinden akacak 

manasına gelmektedir dedi. 

Slovak gaz taşıyıcı Eustream, iş sırrı diyerek muhtemel 

gaz taşıyıcının ismini açıklamadı. Slovak Dış Politika 

Derneğinden Karel Hirman, ismi açıklanmayan gaz 

taşıyıcının büyük miktarda doğal gaz işinde ve ticaretinde 

uzun vadeli çıkarları olan bir ortak olması gerekir dedi ve 

bu kriterin Türk doğal gaz devi Botaş tarafından 

karşılanabileceğini söyledi. Botaş’ın yılda 1 milyar 

m3’lük  doğal gaz kapasitesini ayırabileceği ifade edildi.  

Energieprevas.sk web sitesinden Jozef Badida, ülkedeki 

yeni gaz boru hatlarının ortağı olarak Eustream ve 

Slovakya için gerekli olduğundan dolayı Middle East’ten 

şirketlerle görüşüyorlar dedi. Badida, Slovak transit ağını 

kullanacak uluslararası projelere katılmanın bu nedenle 

önemli olduğunu söyledi. (spectator,04.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB’nin Yeni Enerji Listesinde 32 

Doğalgaz Tesisi de Vardır 

AB, fosil yakıtlardan kurtulmak ve mümkün olan en 

kısa sürede iklim açısından nötr olmak istediğini ifade 

etmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu’nun AB’nin 

finansmanı için uygun en yeni enerji projeleri listesi, 

yine de yeni LNG terminallerinin yapımı da dahil 

olmak üzere 32 doğal gaz projesini içermektedir. 

Gaz projeleri arasında Yunanistan, Kıbrıs ve 

Polonya'daki yeni LNG terminallerinin yanı sıra 

Hırvatistan ve İrlanda’daki tartışmalı iki terminalde yer 

almaktadır. 

Bu projelerin şu anda resmi olarak AB tarafından 

desteklenmesi, planlama ve onay prosedürlerinin 

hızlandırılacağı ve AB fonu alma şansının iyi olduğu 

anlamına gelmektedir. Finansman, 30 milyar Avro 

bütçesi olan Avrupa Bağlantılı Tesis Fonu’ndan 

sağlanmaktadır. (euractiv,07.11.2019) 
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ÇEVRE 

Trump Yönetimi Çevre Politikası, Obama 

Döneminde Çıkarılan Zehirli Kömür 

Külü ile İlgili ABD Yasalarını 

Yumuşatmayı Planlıyor  

Trump yönetimi, kömürle çalışan elektrik santrallerine 

suların temiz kalması ile ilgili kurallar uyarınca toprak 

zeminle arasında beton katman olmayan çukurlara 

küllerini boşaltmalarını engelleyici ve zehirli atık 

salınımlarını azaltmalarını sağlayıcı yasaklar getiren, 

Obama döneminde çıkarılan uygulamalara uyum 

sağlamaları konusunda daha fazla süre tanınması 

konusundaki önerisini açıkladı. 

Amerikan Çevre Koruma Ajansı’nın (The Environmental 

Protection Agency-EPA) önerisi, daha ucuz olan doğal 

gaz ve yenilenebilir enerji sektörleriyle rekabet etmekte 

sorun yaşaması nedeniyle iflaslar yaşayan kömür 

endüstrisi üzerindeki düzenlemeleri yumuşatma 

konusunda Trump Yönetiminin daha geniş çabalarının bir 

parçası. 

EPA, önerinin, sektörün düzenleyici uyum maliyetlerinde 

yıllık 175 milyon ABD Dolarının üzerinde tasarruf 

sağlayacağını söyledi. Çevre örgütü Earthjustice ise 

önerinin, Amerikalıların temiz suya ulaşmalarını riske 

attığını söylüyor. 

Birçok kömürle çalışan elektrik santrali, küllerini 

yakınlarındaki, toprak zeminle arasında beton katman 

olmayan çukurlara ya da havuzlara depolar. Arsenik, 

kurşun ve lityum gibi kanserojen etkisi olan nörotoksinler 

buralardan yeraltı su katmanlarına karışabilir. (Reuters, 

04.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETLER 

Romanya, 570 Milyon Avro’luk Demir 

Yolu Modernizasyon Projesinin 

İhalesini Kazanan Türk Firmalarının 

Oluşturduğu Grubu Değiştirdi  

Romanya’nın Milli Demir Yolu Şirketi (Caile Ferate 

Roman, veya CFR),  bir Türk grubunun ihalenin ilk 

kazananı olarak seçilmesinden sonra, ülkenin 

merkezindeki Apata ve Cata kasabaları arasındaki 

570 milyon Avroluk demir yolu hattının 

modernizasyonu işini Fransız, Yunan ve Romanya 

konsorsiyumuna verdiğini duyurdu. 

CFR,  Ocak ayında 28 km uzunluğundaki demir yolu 

hattını modernize etmek için Alarko Contracting 

Group ve Makyol arasında kurulan ortak girişimi 

seçti. CFR ihaleyi yeniden değerlendirdi ve işi Türk 

grubu yerine Yunanistan’ın Aktor, Fransa’nın 

Alstom, Romanya’nın Arcada ve Euroconstruct 

Trading’inin oluşturduğu RailWorks Association’a 

verdi.    

Alarko ve Makyol, CFR’nin karar değiştirmesine 

karşı Romanya’nın şikayetleri Çözme Milli Kuruluna 

temyiz başvurusu yaptı. Türk şirketlerinin temyiz 

başvurusu çözümlendikten sonra Railworks ile 

kontrat imzalanacak, Projenin amacı, hat üzerinde 

hızı saatte 160 km’ye çıkarmak, köprüleri 

güçlendirmek, tüneller ve viyadükler inşa etmek, 

yeni güç ve fiber optik sinyal sistemi kurmaktır. Söz 

konusu proje Ren-Tuna koridorunun bir parçasını 

oluşturduğu için AB, gerekli fonun %82’sini, 

Romanya hükümeti ise geriye kalan %18’ini 

karşılayacak. (GCB, 04.11.2019) 
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TARIM 

Eylül Ayında Dünya Kahve İhracatı 

Düştü 

Uluslararası Kahve Birliği'nden (ICO) açıklanan son 

verilere göre, Eylül 2019’da kahve ihracatı bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşerek 9,29 milyon poşet 

olarak gerçekleşti. Eylül 2018’de kahve ihracatı 9,58 

milyon poşet idi. 

Yıllık olarak baktığımızda ise, 2018/19 döneminde kahve 

ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 129,43 

milyon torba olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracatlardan 

85,01 milyon poşeti Arabika türü kahve, 44,43 milyon 

poşeti ise Robusta türü kahve olarak kayıtlara geçmiştir. 

(commodityonline, 07.11.2019) 

İklim Değişikliği Daha İyi Ürünler 

İstemektedir 

Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde uzun ömürlü ürünler 

için bir yol açmıştır. Üreticilerin ev aletlerini kolay tamir 

edilebilir halde üretmelerini zorunlu kılan yeni bir AB 

yasası küresel olarak dikkat çekmiştir. 

2021 itibarıyla, AB piyasasına sürülen tüm TV'ler, 

buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık ve aydınlatma 

ürünleri ömrünü uzatmak amacıyla asgari tasarım 

gereksinimleri karşılamak zorunda kalacaktır. 

Gereklilikler, Avrupa'nın iklim hedeflerine yönelik olarak 

daha fazla yardımcı olacaktır. Avrupa Komisyonu, 

2020'den itibaren mevcut eko-tasarım önlemlerinin ve 

enerji etiketlerinin AB'yi her yıl İtalya'nın yıllık birincil 

enerji tüketimi kadar tasarruf edeceğini tahmin 

etmektedir. Ayrıca, hanehalklarının enerji faturalarında 

100 milyar Euro'dan fazla tasarruf etmesine ve şirketler 

için ekstra 50 milyar Euro gelir elde etmesine yardımcı 

olacaktır. (euractiv, 07.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malezya Palm Yağı Stoğu Ekim 

Ayında Yüzde 2,8 Arttı 

Yapılan bir araştırmaya göre, petrole olan ihracat 

talebinin artmasına rağmen, üretimin bir yılda en 

yüksek seviyesine yükselmesiyle birlikte Malezya 

palm yağı stokları Ekim ayında yükseldi. 

Dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisinin 

Ekim ayındaki stoklarının, Eylül ayına göre yüzde 

2,8 artarak 2,52 milyon tona yükseleceği tahmin 

edilmektedir. 

Çin'in üretimdeki mevsimsel yükselişe bağlı olarak 

artan talebinden dolayı ihracat yüzde 13,1 artışla 1,59 

milyon tona yükselirken stokların büyük oranda 

artması beklenmektedir. 

Hindistan'a palm yağı ihracatı, Malezya 

Başbakanı'nın Hindistan’ın Keşmir'deki eylemleri 

hakkındaki eleştirel yorumları üzerine, boykot etmesi 

nedeniyle Ekim ayında gerilemiştir. (Commodity 

Online, 07.11.2019) 

ABD, Paris Anlaşması’ndan 

Çekilmesini Resmi Olarak Başlattı 

Dünyanın en büyük ekonomisi 4 Kasım 2019 

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler’e başvurarak Paris 

Anlaşması’ndan çekildiğini resmi olarak başlattı. 

Başkan Donald Trump, iklim değişikliğinin 

gerçekliğine ve etkisine dair kanıtlara rağmen böyle 

bir adım attı.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Barack Obama 

Paris Anlaşması’nı müzakere etmişken, selefi Başkan 

Trump mümkün olan ilk tarihte Birleşmiş Milletlere 

Anlaşmadan çekilme mektubunu sunmuş oldu. 

(euractiv, 07.11.2019) 
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Danimarka Genelinde 2.000 Teslimat 

Dolabı Daha Yerleştiriliyor 

PostNord ve Swipbox Danimarka genelinde 2.000 

teslimat dolabı daha yerleştirmeye başladı. Gelecek altı 

ayda bitecek işlemden sonra Danimarkalı tüketiciler 

paketlerini 7/24 teslim alabilecek. Dolapların 

yerleştirilmesi sırasında tüketicilerin çoğunun kolaylıkla 

ulaşabilmelerine dikkat edilecek. Ayrıca, dolaplar 

elektrik ve internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak. 

Ülkede e-ticaret hızlı şekilde gelişmeye devam ediyor. 

Bu yılki büyüme oranının yaklaşık % 13 olması 

beklenmekte ve bu, çevrimiçi perakendenin 17,3 milyar 

Avroya ulaşması anlamına geliyor. Büyümeyle birlikte 

artan gönderi trafiği için daha yüksek teslimat kapasitesi 

gerekiyor. PostNord ve Swipbox bu dolapların başlangıç 

olduğunu, Danimarka genelinde ileride dolap sayısını 10 

bine çıkarmayı istediklerini söylüyor. (ecommercenews, 

04.11.2019) 

ABD’de Birçok İnsan AVM’lere Alışveriş 

için Değil, Yemek için Gidiyor  

UBS’in yaptığı bir araştırma bunu söylüyor. Yatırım 

Bankası, ABD’deki hazır giyim satışlarının yaklaşık 

%25′inin bugün internette gerçekleştiğini söyledi. Bu 

oranın 2023 yılı itibariyle %31’e ulaşmasını bekliyor. 

Analist Jay Sole, AVM’ler artık tüketicilerin modayı 

keşfettiği yer olmadığını, alışveriş merkezini ziyaret 

etmelerinin nedeninin değiştiğini ifade ediyor.  

UBS bu değişimin Macy’s ve JC Penney gibi mağaza 

zincirlerini daha çok etkilemesini bekliyor. Konfeksiyon 

endüstrisinde bu değişimin en azından önümüzdeki beş 

yıl boyunca devam edeceğini de söylüyor. UBS 

2.500′den fazla tüketiciyle yaptığı ankette, alışveriş 

merkezlerinde alışveriş yapan insanların yüzdesinin, bir 

yıl önceki %25′ten bu yıl %20′ye gerilediğini açıkladı. 

Alışveriş merkezine yemek için gidenlerin oranı aynı 

dönemde  %4′ten % 7′ye yükseldi. Ayrıca, Sole, genç 

müşterilerin değişime öncülük ettiğini de söyledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBS, 18 ila 34 yaş arasındakilerin çevrim içinde, 

eski nesillere göre daha fazla giysi satın aldığını 

belirtti. Örneğin, 18 ila 24 yaş arasındaki 

müşterilerin bu yıl giyim bütçelerinin % 38′ini 

çevrimiçi harcadığını belirtti. Aynı oran 2014’te % 

32 idi. AVM sahipleri ise bu durumu fark etmeye 

başlıyor. Değişen tüketici tercihlerine kayıtsız 

değiller. 

 ABD’deki en büyük AVM sahiplerinden bazıları, 

mülklerinde giderek daha fazla eğlence ve yemeğe 

ayrılan yeni yemek salonu konseptlerine yatırım 

yapıyor. New Jersey’deki yeni American Dream 

AVM’si tamamlandığında % 45 perakende mağazası 

olacak ve geri kalanı ziyaretçilerin kullanımı için 

yemek yerlerine, eğlence parklarına, kayak pistine, 

minyatür golfe ve buz pateni pistine ayrılacak. 

(CNBC, 05.11.2019) 

Zalando, Plus Üyelerinin İade 

Teslimlerini Almayı Durdurdu 

İki yıl önce, Zalando, Zalando Plus adlı premium 

hizmetini tanıtmıştı. Aynı gün veya bir veya iki iş 

günü içerisinde ekspres teslimat, iade toplama ve 

daha hızlı müşteri hizmeti için ayrı bir danışma hattı 

sunacaktı. Şimdi, moda devi artık plus üyelerinin 

evlerinden iadelerini toplamayacak. Zalando’ya 

göre, bu uygulamanın nedeni, iadelerin 

toplanmasının her zaman premium hizmetine mahsus 

olan gereksinimlerini karşılamamış olması, 

Müşterilerin evlerinden iade alınmasında çok fazla 

zorluk yaşanmıştı. Business Insider'a göre, 

Zalando'nun tarifeli teslim alma tarihleri nadiren 

karşılanabiliyordu. Plus üyelerine bir e-postada, 

Zalando özür diledi ve bir sonraki siparişlerinde 

yüzde 20 indirim sağlayan bir kupon verdi. Aynı 

zamanda, hizmetin büyük bir kısmı devam etmese 

bile Zalando Plus’ın fiyatı değişmedi. Ayrıca, 

Zalando, üyelerin standart nakliye yöntemiyle 

ücretsiz olarak ürün iadesi yapabileceğini kaydetti. 

Şu anda, bir Zalando Plus üyeliği yıllık 15 Avroya 

mal oluyor. Bu premium hizmet sadece Almanya ve 

İsviçre'de sunuluyor; Mayıs ayında moda şirketi, 

Zalando Plus programını Fransa ve İtalya'ya 

genişleteceğini açıklamıştı. (ecommercenews, 

06.11.2019) 
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https://ecommercenews.eu/2000-parcel-lockers-installed-across-denmark/
https://www.cnbc.com/2019/11/05/people-are-going-to-the-mall-to-eat-at-the-food-court-not-shop-ubs.html
https://ecommercenews.eu/zalando-stops-picking-up-returns-of-plus-members/

