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AVRUPA 

IHS Markit’in Raporuna Göre İngiltere 

Ekonomisi Son Yılların En Moralsiz 

Günlerini Yaşıyor 

IHS Markit’in İngiltere satın alma yöneticileri bileşik flaş 

endeksi bugün (22 Kasım 2019) yayınlandı. Brexit’in 

yarattığı belirsizlik ortamına önümüzdeki günlerde 

parlamento için yapılacak seçimlerin de eklenmesiyle 

birlikte, ekonomiye ilişkin parametreler son yılların en 

dip seviyelerine geriledi. 

Raporda hem imalat hem de hizmet sektörlerinde 

yaşanan düşüşün Kasım ayında daha da hızlandığı ve 

İngiltere ekonomisinin her çeyrek dönemin sonunda 

düzenli olarak %0,2 oranında daralmakta olduğu görüldü. 

Araştırmada, geçtiğimiz ay 50.0 olan hizmetler sektörü 

endeksinin 48.6’ya gerilediği, daha önce 49.6 olarak 

ölçülen imalat sektörü endeksinin ise 48.3’e indiği 

bildirildi. 

Geçen ay 50.0 olan ve hizmetler ve imalat sektörlerinin 

toplamını ifade eden bileşik endeks değeri de son üç yılın 

en düşük seviyesine, 48.5 puana geriledi. 

Raporun yayınlanmasının ardından İngiliz Sterlini Euro 

karşısında hızla değer kaybederek, son dokuz günün en 

düşük seviyesine geriledi, on yıllık tahvil fiyatları da beş 

baz puan düştü. 

IHS tarafından bugün açıklanan flaş raporun nihai 

versiyonunun 2 ve 4 Aralık tarihlerinde yayınlanacağı 

öğrenildi. Raporun flaş ve nihai versiyonları arasında veri 

bazında artı eksi 0.7 puan fark olabileceği belirtildi.  

50 puanın ortalama olarak kabul edildiği satın alma 

yöneticileri endeksinde,  ortalamanın altındaki rakamlar 

ekonomik daralmayı, ortalamanın üzerindeki rakamlar ise 

büyümeyi ifade ediyor. (Reuters, 22.11.2019) 

 

 

 

 

Almanya Ekonomisi 3.Çeyrekte 

Toparlandı 

Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir 

önceki çeyreğe göre %0,1 oranında büyüyerek öncü 

tahminlere paralel şekilde gerçekleşti. 2019 yılının 

ikinci çeyreğinde GSYH büyümesi %0,2 düşüş 

sergilemişti. Söz konusu büyüme oranına en fazla 

katkı 0,5 yüzde puan ile net ihracattan gelirken, kamu 

harcamaları ve hane halkı tüketim harcamaları 0,2 

puan katkı verdi. Yatırımların katkısı nötr kalırken, 

stoklar katkısı -0,7 puan ile negatif oldu. Yılın üçüncü 

çeyreğinde ekonomi takvim etkisinden arındırılmış 

olarak yıllık bazda %0,5 büyürken, arındırılmamış 

olarak %1 büyüdü. (Tradingeconomics, 22.11.2019) 

 

AMERİKA  

ABD’de Mal Ticareti Açığı Ekim 

Ayında Keskin Şekilde Azaldı 

ABD’de dış ticaret açığı (mal ticareti) Ekim ayında 

ihracatın ve ithalatın azalmasıyla keskin şekilde 

düşmüştür. Ticaret Bakanlığı tarafından Salı günü 

açıklanan verilere göre,  mal ticareti açığı geçtiğimiz 

ayda %6,7 oranında azalarak 66 milyar dolara geriledi. 

İhracat Eylül ayındaki %1,3 oranında azalışın 

ardından Ekim ayında da %0,7 oranında azaldı.Eylül 

ayında %2,1 oranında azalan mal ithalatı ise Ekim 

ayında sanayi malları, motorlu taşıtlar ve tüketim 

malları ithalatındaki azalışın etkisiyle %2,4 oranında 

azaldı. Sermaye malları ithalatı ise ılımlı bir şekilde 

toparlandı. (Reuters, 26.11.2019) 

ABD’de GSYH Üçüncü Çeyrekte %2,1 

Oranında Arttı 

Ticaret Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan 

açıklamaya göre, üçüncü çeyrek GSYH artışına ilişkin 

ikinci gerçekleşme tahmini %2,1 olarak revize edildi. 

Önceki tahmin %1,9 oranındaydı.  Nisan – Haziran 

döneminde ABD ekonomisi %2 oranında büyümüştü.  

Reuters anketine katılan ekonomistlerin üçüncü 

çeyreğe ilişkin beklentileri ise büyümenin %1,9 

olacağı yönündeydi. (Reuters, 27.11.2019) 

 

 

https://www.reuters.com/article/britain-economy-pmi/update-1-uk-businesses-slip-into-deepest-downturn-since-2016-in-nov-flash-pmis-idUSL8N28226V
https://tradingeconomics.com/germany/gdp-growth
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-tradefigures/u-s-goods-trade-deficit-narrows-sharply-in-october-idUSKBN1Y01SO
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-gdp/us-third-quarter-gdp-growth-revised-up-to-21-idUSKBN1Y11LY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTA DOĞU 

Katar, Türkiye ile ikili ilişkilerde 

kaydedilen ilerlemeden duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi 

Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi'nin 5. oturumu 

dün Doha'da yapıldı. Beşinci oturum, iki tarafın seçkin 

ortaklığını ve her alanda uzun vadeli stratejik işbirliğinin 

devamına olan bağlılığı yansıtan samimi bir ortamda 

gerçekleşti. Oturum, komite mekanizması aracılığıyla 

bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin üzerine ilaveten, 

aşağıda belirtilen konularda mutabakat zaptı 

imzalanmasına tanıklık etti. 

1. Katar Merkez Bankası ile Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası arasında döviz 

takas sözleşmesi değişikliğine ilişkin, 

2. Katar hükümeti ile Türkiye Hükümeti 

arasında imalat ve teknoloji alanlarında 

işbirliği için, 

3. Katar Finans Merkezi ile Türkiye'deki 

Cumhurbaşkanlığı finans ofisi arasındaki 

işbirliğine dair, 

4. Katar Yatırım Tanıtım Ajansı ile Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı'ndaki Yatırım Ofisi 

arasında, 

5. Katar hükümeti ve Türkiye arasındaki kentsel 

planlama alanında, 

6. Katar Standartlar ve Metroloji Örgütü ile 

Türk Standartları Enstitüsü arasında niyet 

beyanına ilişkin, 

7. Bayındırlık Kurumu Ashghal ve Türk 

Standartları Enstitüsü arasındaki standartlar 

alanında, 

mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

Her iki taraf da, ikili ilişkilerini yasal çerçevesini 

güçlendirmeye yönelik taahhütlerini vurguladı. İkili 

ticaret hacmindeki artışın siyasi bağların gücünü 

yansıtacak şekilde olduğunu, ayrıca önceki oturumda 

imzalanan bir ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasını 

onaylama konusundaki taahhütlerini vurguladılar. (gulf-

times, 26.11.2019) 
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https://www.gulf-times.com/story/648619/Qatar-Turkey-express-satisfaction-over-%20progress-in
https://www.gulf-times.com/story/648619/Qatar-Turkey-express-satisfaction-over-%20progress-in


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

SCHMOLZ + BICKENBACH, Almanya 

Federal Kartel Dairesi ile Anlaşmaya 

Vardı 

Uzun mamul özel çelik üretimi sektöründe dünya lideri 

SCHMOLZ + BICKENBACH, 

(SCHMOLZ+BICKENBACH, uzun mamul özel 

çeliklerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımı konusunda 

İsviçre’li bir şirket olup merkez ofisi İsviçre’nin Luzern 

kentindedir) Almanya Federal Kartel Dairesi ile şüpheli 

anti-tröst uygulamaları konusunda yargıya gitmeden 

anlaşmaya vardı. Taraflar 12,3 milyon Avro tutarında 

para cezası ödenmesi konusunda anlaştı, SCHMOLZ + 

BICKENBACH para cezasını ödemeyi kabul etti. 

Sözkonusu anlaşma, 2 Aralık 2019 tarihinde toplanacak 

olağanüstü genel kurul tarafından onaylanması planlanan 

hisse senedi artırımının gerçekleştirilmesine bağlanmış 

durumda.(Steelguru, 22.11.2019) 

Avrupa Birliği, Nikel Cevheri Dışsatım 

Yasağı Konusunda Endonezya’ya Karşı 

Şikâyet Başlattı 

Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) 

Endonezya’nın nikel ve diğer hammaddelerin dışsatımı 

konusundaki engellemelerine karşı şikâyet başlattı. 

Avrupa Komisyonu, kısıtlamaların, AB üreticisinin 

özellikle nikel cevheri ile hurdaya, taş kömürüne, kok 

kömürüne, demir cevherine ve kroma erişimini adaletsiz 

bir biçimde kısıtladığını dile getirdi. 

Komisyon’un şikâyeti, önlemlerin, Endonezya’nın yerli 

paslanmaz çelik endüstrisini geliştirme planının bir 

parçası olduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca Endonezya’da 

kullanılan üretim yöntemlerinin Avrupa’da kullanılan 

yöntemlerden yedi kat daha fazla karbondioksit açığa 

çıkardığı belirtiliyor. EUROFER (European 

Confederation of Iron and Steel Industries-Avrupa Demir 

Çelik Endüstrileri Konfederasyonu), “Yapay olarak 

ucuzlatılmış ve çevreyi çok kirleterek üretilmiş çeliğin 

hem AB üreticilerinin hem de AB’nin geleneksel ticaret 

ortaklarının daha temiz yöntemlerle ürettikleri çeliklerin 

yerini alması riski oluşuyor.” açıklamasında bulundu. 

 

   

 

 

Endonezya, dünyanın en büyük nikel cevheri 

madenlerine sahip olup, 2020 yılından başlayarak 

iki yıl boyunca sözkonusu cevherin dış satımına 

yasak getirdi. (steelguru, 25.11.2019)    

Çin’in Ham Çelik Tüketimi 2019’da 

930 Milyon Tonu Aşacak 

Endüstriyel bilgi sağlayıcısı Lange, Çin’in görünür 

ham çelik tüketiminin 2019 yılı sonunda 930 milyon 

tonu geçmesinin beklendiğini, bu rakamın geçen 

yıla göre %6 oranında artışa karşılık geldiğini ve 

sözkonusu artışın asıl olarak Çin’in güçlü yurtiçi 

talebin sonucunda gerçekleşeceğini dile getirdi. 

Lange “Artan istem, ülkenin istikrarlı bir biçimde 

genişleyen ekonomisine ve ülkedeki sabit varlık 

yatırımlarının süregelen büyümesine bağlanabilir. 

Çin’in güçlü iç talebi, ülkedeki çelik tüketiminin 

büyümesine gelecekte başlıca katkı sağlayıcı 

olmaya devam edecek.” yorumunda bulundu. 

Birleştirilmiş görünür ham çelik tüketimi yılın ilk 10 

ayında yıllık %8,2 oranında artışla 781,53 milyon 

tonu buldu. (steelguru, 26.11.2019) 

Hyundai Motors Endonezya’da 

Otomobil Fabrikası Kuracak 

Hyundai Motors firması tarafından bugün (26 

Kasım 2019) yapılan açıklamada Endonezya’da 

yeni bir otomobil fabrikası kurmak için yetkililerle 

ön anlaşma imzalandığı bildirildi. Güneydoğu Asya 

bölgesinde ilk fabrikasını kurmayı planlayan 

Hyundai Motors firmasının, bölgede pazar 

hakimiyeti bulunan Japon otomobil markaları ile 

rekabet etmeyi amaçladığı belirtildi. 

Firmadan yapılan açıklamada Endonezya’da 

kurulacak fabrika için 2030 yılına kadar ürün 

geliştirme ve işletme maliyetleri de dahil olmak 

üzere toplam 1.55 milyar dolar tutarında yatırım 

planladıkları belirtildi. 

Jakarta’nın batısında bulunan Bekasi kentinde 

kurulması planlanan fabrikanın 2021 yılında üretime 

başlaması hedefleniyor. İlk etapta yıllık 150 bin adet 

üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın, zaman 

içerisinde 250 bin adet/yıl kapasiteye yükseltilmesi 

hedefleniyor.  
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https://steelguru.com/steel/schmolz-bickenbach-settles-with-german-federal-cartel-office/552839#tag
https://steelguru.com/steel/eu-launches-complaint-against-indonesia-over-nickel-ore-export-ban/552872
https://steelguru.com/steel/chinese-crude-steel-consumption-to-exceed-930-million-tonnes-in-2019/552943


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok amaçlı MPV ve ayrıca SUV tipi araçlar üretilmesi 

planlanan fabrikada, Güneydoğu Asya pazarına özel 

elektrikli otomobillerin de üretilmesinin değerlendirildiği 

öğrenildi. 

Hyundai Motors yetkilileri Endonezya’nın da üyesi 

olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 

kapsamındaki ülkelerde ithalat vergilerinin %80’e kadar 

yükselebildiğini, dolayısıyla orta ve uzun vadede üretim 

hattını bölgeye taşımanın rekabet açısından daha verimli 

olduğunu belirttiler. 

Öncelikle bölgedeki en büyük pazar konumunda olan 

Endonezya piyasasına yönelik üretim yapacak olan 

fabrikada, kapasite artırımı ile birlikte diğer ASEAN 

ülkelerine de otomobil ihraç edileceği belirtildi. (Reuters, 

26.11.2019) 

Japonya Demir Çelik Birliği’ne Göre 

Güneydoğu Asya’nın Çelik Fiyatlarındaki 

Canlanma Sürdürülebilir Değil 

Japonya Demir Çelik Birliği Başkanı, Hindistan ve 

Rusya’dan gelecek çelik talebine ve sunumuna bağlı 

olması nedeniyle Güneydoğu Asya’nın çelik 

fiyatlarındaki son yükselişin sürüp sürmeyeceği 

konusunda emin olamadığını söyledi. 

Başkan, demir cevheri fiyatlarının Ocak-Mart döneminde 

güçlü seyretmesinin beklendiğini, kok kömürü 

piyasasındaki sunumun ise Çin’in daha fazla dışalım 

yapmasıyla Ocak ayından başlayarak daralacağını belirtti. 

(steelguru, 27.11.2019) 
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https://www.reuters.com/article/us-hyundai-motor-indonesia-plant/hyundai-motor-to-invest-1-55-billion-in-first-indonesia-car-plant-idUSKBN1Y00TP
https://steelguru.com/steel/rebound-in-steel-prices-in-sea-unsustainable-jisf/552994


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM 

Döngüsel Ekonominin Yaratılmasında 

Gıda İsrafına Daha Fazla Odaklanılması 

Gerekiyor 

AB’nin 2030’a kadar gıda israfıyla ilgili eylem 

maddelerini belirlemeyi amaçlayan Finlandiya Konseyi 

Başkanlığı Konferansı öncesinde, bazı şirketler gıda 

israfını azaltma konusunda taahhütte bulundu.  

AB'de, yıllık yaklaşık 88 milyon ton gıda israf edilmekte 

ve bunun değerinin de 143 milyar Avro olduğu tahmin 

ediliyor. Bu rakamın 2020 yılına kadar yaklaşık 126 

milyon tona yükselmesi bekleniyor. Sadece etik ve 

ekonomik bir mesele olmayan gıda israfı, sınırlı doğal 

kaynakların da tüketilmesi anlamına geliyor.  

Son zamanlarda, gıda atıklarının yeniden dağıtılması ve 

geri dönüştürülmesine olan ilginin artmasıyla birlikte, 

giderek daha fazla şirket, fazla gıdalarını hayır 

kurumlarına bağışlamak istiyor.(Euractiv, 22.11.2019) 

 

Küresel Şeker Üretim Tahmini 174 

Milyon Tona Geriledi 

ABD Tarım Departmanı tarafından yayınlanan raporda, 

özellikle Hindistan’da ekili alan ve hasat seviyesinin 

düşük seyretmesi nedeniyle 2019/20 sezonu küresel şeker 

üretim tahmini 6 milyon ton azaltılarak 174 milyon ton 

olarak güncellendi. Şeker üretimi 29,3 milyon tona 

gerileyeceği tahmin edilen Hindistan’da rekor düzeyde 

seyreden kullanım nedeniyle tüketimin artmaya devam 

etmesi bekleniyor.  

Brezilya’da şeker kamışı kullanımının daha az şeker, 

daha fazla etanol üretilmesi yönünde yeniden 

düzenlenmesi nedeniyle, ülkedeki şeker üretiminin bir 

miktar azalarak 29,4 milyon ton seviyesine gerileyeceği 

öngörülüyor. 

Çin’de şeker kamışı ve şeker pancarı ekim alanlarındaki 

artışla, şeker üretiminin üst üste dördüncü yılda da 

artması ve 10,9 milyon ton olarak gerçekleşmesi 

bekleniyor. (Commodity Online, 23.11.2019) 

 

AB, Fransa’nın Bal Kavanozlarını 

Menşei Ülkeleriyle Etiketleme Teklifini 

Henüz Onaylamadı 

Fransa, Fransa'da pazarlanan bal kavanozlarının 

menşe ülkeleriyle etiketlenmesi için yapılan teklifin 

gözden geçirilmesini istedi. 

Ballarda menşeinin etiketlerde belirtilmesini 

gerektirmeyen Avrupa düzenlemeleri ile Fransız 

süpermarket raflarında, gerçek kökenleri çoğu zaman 

uluslararası olmasına rağmen “Fransa'da üretilmiştir” 

ibareli ballar bulunmaktadır. Fransa'da tüketilen 

balın yaklaşık % 80’i ithal edilmekte olup, en büyük 

tedarikçi Çin’dir. Ancak menşei ülkelerinin çeşitliliği 

ambalaj üzerinde nadiren belirtilmektedir. 

2019 yazının başlangıcında, Fransız hükümeti, balın 

kökeninin etiketlenmesini güçlendirme niyetini 

açıklamıştır. Bugün, balın kökenine ilişkin zorunlu 

göstergeler “AB menşeili bal karışımları”, “AB 

menşeili olmayan bal karışımları” veya “AB 

menşeili ve AB menşeili olmayan bal karışımları” ile 

sınırlıdır. Ancak, etiketlemenin güçlendirilmesi AB 

iç pazarının işleyişini etkileyeceğinden, Fransız 

teklifinin Avrupa Komisyonu tarafından 

onaylanması gerekmektedir. 

Fransız teklifi, “Fransa'da pazarlanan bal karışımları 

etiketlerinin, azalan ağırlık düzeninde kullanılan bal 

türlerinin menşei ülkelerinin ayrıntılı bir listesini 

içermesi” şeklindedir. Ayrıca, karışımdaki balın 

%20'sinden fazlasının menşei olan ülkelerin 

vurgulanması da talep edilmektedir. Avrupa 

Komisyonu için bal miktarının %20'sinden fazlasını 

temsil eden ülkelerin tanımlanması mevcut AB 

düzenlemeleri kapsamında çok ileri bir uygulama 

olduğundan, teklif Komisyon tarafından henüz 

onaylanmamıştır. (Euractiv, 25.11.2019) 
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Sürdürülebilir Ürün Karışımları 

Konusunda Yeni Çalışmalar Yapılıyor 

İskoçya'da inovatif bir araştırma projesi, ürün türlerinin 

karışımlarının sürdürülebilir bir üretim sistemi olarak 

kullanılmasının yararlarını göstermeyi amaçlıyor. Bu 

proje ile İskoçya'nın başlıca ekilebilir gıda üretim 

alanlarında, çiftlik tabanlı bir alan ağı geliştiriliyor. Bu 

alanlarda ürün karışımları denenerek, kullanımlarının 

ülkenin farklı yerlerine nasıl uyarlayabileceği konusunda 

bilgi temin edilecek. Söz konusu alanların bölgedeki 

çiftçilerin tartışma alanı olarak kullanılması ve böylelikle 

daha geniş network alanları yaratmak da hedefleniyor. 

(Fruitnet, 25.11.2019) 

 

ENERJİ 

Rusya, Gelecek Haftaki OPEC ve 

Ortakları Toplantısında, Petrol 

Kotalarında Değişiklik Yapmayacağının 

İşaretini Veriyor 

Rus petrol şirketleri, OPEC ve ortakları üzerinde baskı 

uygulayarak, şu anda varolan küresel anlaşmanın sona 

ereceği Mart ayının sonuna kadar politikada herhangi bir 

büyük değişiklikten kaçınılması ve anlaşmanın bir 

parçası olarak çıktı kotalarında değişikliğe gidilmemesini 

önerdiler. 

Şirketler ayrıca, hafif bir yakıt olan gaz kondensatı 

(Doğalgaz kondensatı, birçok doğalgaz alanından 

çıkarılan ham doğalgazda gaz bileşenleri olarak bulunan 

düşük yoğunluklu hidrokarbon sıvıları karışımıdır)  

üretiminin, Rusya’nın son aylarda sözkonusu üründe 

üretimi azaltma hedeflerine ulaşmak için mücadele 

etmesi nedeniyle üretim kotalarından çıkarılmasını da 

gündeme getirdiler. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üye ülkeler 

ile örgüte üye olmayan ülkeler arasında imzalanmış olan 

anlaşmayı Mart ayının sonuna kadar korumaya yönelik 

öneriler, önümüzdeki hafta Viyana’da yapılacak 

toplantılara katılacak olan Rusya Enerji Bakanı 

Alexander Novak ile yapılan toplantıda dile getirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEC ile ortakları şu ana kadar üretim kısıntılarını 

2020 yılı ortasına kadar uzatmayı ummaktalar. OPEC 

üyesi olmayan petrol üreticisi Rusya, Suudi 

Arabistan’ın petrol devi kamu şirketi Aramco’nun 

hisselerinin borsaya açılması girişimlerinin ortasında 

petrol fiyatlarının durağan seyretmesi için baskı 

uygulamasını destekliyor. (reuters, 28.11.2019) 

 

ÇEVRE 

İklim Değişikliğini Tetikleyen Sera 

Gazlarının Yoğunluğu Rekor Seviyeye 

Ulaştı 

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Teşkilatı'ndan 

alınan bir rapora göre, iklim değişikliğini tetikleyen 

sera gazlarının yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı. Kilit 

gazların 2018 yılı seviyelerinin son 10 yılın ortalama 

seviyesinin üzerine çıktığı ifade edildi. 2017'de 405,5 

milyonda bir birim olan küresel ortalama karbon 

dioksit yoğunluğunun, 2018'de 407,8 milyonda bir 

birime ulaştığı tespit edildi. Bilim insanları küresel 

ısınmanın 1,5oC ile sınırlandırılması için 

emisyonların 2030 yılına kadar yarıya düşmesi 

gerektiğini hesaplamaktadır. (TheGuardian, 

25.11.2019) 
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TİCARET 

Gürcistan-Türkiye Ekonomik Komitesi  

14 Yıl Sonra Yeniden Ankara’da Toplandı 

2005’den beri toplanmayan ortak ekonomik komitenin 

toplantısına, 31 Ekimde Gürcistan Başbakanının 

Türkiye’yi ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Başbakan Gakharia tarafından karar verilmiştir. 

Toplantıda, özellikle ticaret, ulaştırma, lojistik, 

yatırımlar, enerji ve turizm olmak üzere ikili sosyo-

ekonomik işbirliğinin tüm esas alanlarını belirleyen bir 

belge imzalandı. Gürcistan-Türkiye Ekonomik 

Komitesinde, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ile 

Gürcistan’ın ihracat potansiyeli ve ticari ilişkileri 

müzakere edilmiştir.  

Taraflar,  Gürcistan, Türkiye ve AB arasında çapraz 

kümelenme işlemini sonuçlandırmanın, AB pazarına 

Gürcistan ve Türk firmalarının ortak ihracatını artırmaya 

destek olacağını vurguladılar. Türk hammaddesiyle 

Gürcistan’da yerli üretimi artırmak ve bu ürünleri serbest 

ticaret anlaşması ile AB’ye ihraç etmek için Gürcistan’a 

ilave imkanlar vermektedir. 

Gürcistan’ın Ekonomi Bakanı Natia Turnava, Gürcistan 

ve Türkiye firmalarının işbirliğinde Gürcistan’dan AB 

pazarına ihracat miktarını artıracak önemli bir potansiyel 

olduğunu belirtti. Bakan Turnava, “Gürcistan, Türkiye ve 

AB arasında Çapraz Kümelenme’nin yürürlüğe 

girmesiyle, Gürcistan’da Türk yatırımları artacak, ortak 

girişimlerin başlaması desteklenecek ve yeni iş imkanları 

sağlanacaktır” dedi.   Turnuva, Çapraz Kümelenme 

anlaşmasının, AB pazarına ihraç edilen ürünlerin çeşidini 

artıracağını, bunun da hem Gürcistan hem de Türk 

firmalarına faydalı olacağını ifade etti. 

Bakan Turnuva ve Ticaret Bakanı Pekcan gümrük 

işlemlerinin basitleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar. 

Bu itibarla, Türkiye ve Gürcistan üzerinden geçen ulaşım 

koridorunun rekabetçiliği artıracağını ve daha fazla 

nakliyeci çekme fırsatı sağlanacağını vurguladılar. 

(georgiatoday, 24.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTOMOTİV 

Serbest Ticaretin Sonlanması 

Durumunda İngiltere’nin Otomobil 

Üretiminde Büyük Düşüş Yaşanacak 

İngiltere Otomobil Üreticileri Derneği (SMMT) 

tarafından yapılan açıklamada, Brexit sürecinin 

otomobil ticaretinde AB ile İngiltere arasında 

gümrük tarifeleri uygulanması ile neticelenmesi 

durumunda otomobil üretiminin ülke genelinde en az 

üçte bir oranında azalarak yıllık 1 milyon adete 

düşebileceği uyarısında bulunuldu. İki hafta sonra 

yeni hükümeti belirlemek üzere genel seçimlere 

gidecek olan İngiltere’de, Başbakan adaylarından 

Boris Johnson, seçilmesi durumunda Brexit 

anlaşmasını hızla parlamentodan geçirmeyi vaat 

ederken, rakibi olan İşçi Partisi’nin yöneticileri ise 

konunun yeniden müzakere edilmesini ve 2020 

yılında referanduma gidilmesini savunuyorlar. 

Boris Johnson’ın tekrar seçilmesi durumunda 2020 

yılının büyük bir kısmı Brüksel ile Londra arasında 

yapılacak ticari müzakereler ile geçecek. İngiltere 

otomotiv sanayi bu müzakerelerin sonucunda AB ile 

ticaretin eskiden olduğu gibi serbest bir şekilde 

devamını savunuyor. İngiltere’nin en büyük ihraç 

kalemi olan otomotiv sektörünün temsilcileri uzunca 

süredir Brexit konusundaki endişelerini ortaya 

koyarak uyarılarda bulunuyorlar. SMMT Başkanı 

Mike Hawkes dün yaptığı konuşmada AB ile serbest 

ticaretin sona erip Dünya Ticaret Örgütü tarifelerinin 

yürürlüğe girmesi durumunda, bunun İngiltere 

otomotiv sanayine yıllık 3.2 milyar Sterlin tutarında 

ek üretim maliyeti olarak yansıyacağı uyarısında 

bulundu. Hawkes, serbest ticaretin sonlanmasıyla 

birlikte talebin azalacağını ve sanayicilerin üretim 

tesislerini daha cazip üretim imkanları olan ülkelere 

taşımalarının kaçınılmaz olacağını belirterek, böyle 

bir durumda 2024 yılı itibarıyla İngiltere’nin yıllık 

otomobil üretiminin 1 milyon adete düşeceğine 

dikkat çekti.  

2018 yılında 1.5 milyon adet otomobil üretilen 

İngiltere’de, bu yıl dizel araçlara olan talebin hızla 

azalması, ticaret savaşları ve Brexit belirsizliği gibi 

olumsuz etmenler nedeniyle Ekim ayı itibarıyla 

üretimde %16 oranında düşüş kaydedildi. (Reuters, 

26.11.2019) 
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ABD’de Kasım Ayında Otomobil Piyasası 

Canlandı 

Otomotiv sektöründe araştırma ve danışmanlık hizmetleri 

veren J.D Power ve LMC Automotive firmaları 

tarafından bugün (28 Kasım 2019) açıklanan bir rapora 

göre Kasım ayı sonu itibarıyla ABD’de otomobil 

satışlarının bir önceki yıla göre %4 oranında artmasının 

beklendiği belirtildi.  

Geçen sene Kasım ayında otomobil başına ortalama 

4,049 dolar olan teşvik amaçlı bayi iskontoları bu ay 

4,538 dolara yükseldi. Yeni otomobil alan tüketicilerin 

harcamaları geçen yıla göre 2.7 milyar dolarlık bir artışla 

bu yılın Kasım ayında 40.3 milyar dolara ulaştığı 

belirtildi. 

Takvim etkisiyle bu yıl Kasım ayında beş hafta sonu 

bulunmasının da satışları canlandırdığı belirtilen raporda, 

iskontoların etkili olduğu ve önümüzdeki hafta sonu 

Şükran Günü tatilinin de etkisiyle ABD genelinde 200 

bin adet daha otomobil satılmasının beklendiği ifade 

edildi. 

Kasım ayı sonu itibarıyla satılacak toplam araç sayısının 

1.44 milyon adeti bulacağı belirtilen raporda, bunlardan 

1.18 milyon adetinin trafiğe ilk kez kaydedilecek yeni 

araç olacağı açıklandı. 

Öte yandan küresel ticaret savaşının yarattığı belirsizlik 

ortamının olumsuz etkisiyle 2019 yılsonu itibarıyla 

ABD’de otomobil üretiminin %4’lük bir düşüş 

kaydederek, 16.3 milyon adette kalacağı öngörüldü. 2019 

yılsonu itibarıyla satılacak toplam araç sayısının ise, 

geçen yıla oranla %1.4’lük bir düşüşle, 17.1 milyon 

adette kalacağı tahmin edildi. (Reuters, 28.11.2019) 
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https://www.reuters.com/article/us-usa-autos/u-s-auto-sales-to-rise-4-in-november-j-d-power-lmc-automotive-idUSKBN1Y11OZ


 

HİZMET 

Türk Bankalarının Dijitalleşme Yoluyla 

Ekonomik Reform Çabaları Devam 

Etmektedir 

Nispeten düşük etkisine rağmen, Türkiye’nin bankacılık 

sektörü son yıllarda kayda değer bir gelişme gösterdi. 

Türkiye’nin bankacılık sektörü 2018 yılında %10’dan 

fazla büyüme kaydetti.  Bugün, sektör düşük hane halkı 

borcu ve yüksek likidite sayesinde daha fazla büyüyeceğe 

benziyor. 

Avantajlı coğrafi konumu sayesinde, Türkiye Asya ile 

Avrupa arasında bir köprü görevi gördü. Fakat, bu 

konumu Türkiye ekonomisini dış risklere karşı kırılgan 

hale getirdi ve ekonomide 2018 yılında değişken bir yıl 

yaşandı.  Ülke ekonomisi, ABD-Çin ticaret savaşı, Türk 

demir çelik ürünlerine ABD gümrük vergisi uygulaması 

gibi olaylar tarafından sarsıldı. Ancak,  ekonomik 

daralmaya rağmen, ülkenin bankacılık sektörü 

güçlenmeye devam ediyor.   

Türkiye’nin bankaları, zayıflayan varlık kalitesi ve döviz 

dalgalanmalarıyla mücadele etmesine rağmen, badire 

atlatmayı mümkün kılan bir direnç göstermektedir. 

Bankalar; bankacılık sektörünün imkanlarını ortaya 

çıkarmak, müşterilerine yönelik değer yaratma niyetiyle 

süreci kolaylaştırmak, riski yönetmek ve yüksek düzeyde 

yönetimi sağlamak için sürekli çalışmaktadır. 

Türkiye’nin bankacılık sektörü son zamanlarda muazzam 

büyüme göstermektedir.   

Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’da en büyük nüfusa sahip 

ülkelerden biri olan Türkiye’de yaklaşık 80 milyon konut 

ihtiyacı bulunmaktadır. Üstelik, sadece %6’sı 64 yaşın 

üzerinde olan bu nüfus, genç ve hızlı büyümektedir. 

Bununla birlikte, ülkede 15 yaş üzerinde bulunan nüfusun 

%31’inin bankada hesabı bulunmaması nedeniyle 

Türkiye’de bankacılığın etkisi hala nispeten düşüktür. 

Ayrıca, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren döviz 

kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de enflasyona ve 

faiz oranlarının artmasına yol açtı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlar ekonomik büyümede yavaşlamaya sebep 

oldu ve bankacılık sektörünün varlık kalitesi 

üzerine baskı yaptı.  

Türkiye’de bankacılık sektöründe büyüme için 

diğer faktör, bankaların sağlam sermaye yapısı ve 

yüksek likiditeye sahip olmasıdır. Müşteri 

mevduatları, toplam varlıkların yarısını 

oluşturmakta ve Türk bankacılık sektörünü 

fonlayan esas kaynak olarak hizmet etmektedir. 

Türk bankacılık endüstrisindeki yüksek likidite, 

beklenmedik makroekonomik gelişmeler 

karşısında endüstriye daha fazla esneklik 

vermektedir. (worldfinance, 26.11.2019) 
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Amazon Pentagon’un Bulut Bilişim 

İhalesinin İptali İçin Mahkemeye 

Başvurdu 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen ay 

sonuçlandırılan 10 milyar dolar tutarındaki bulut bilişim 

altyapısı ihalesinin Microsoft firmasına verilmesinin 

ardından, rakip teknoloji firması Amazon, Federal 

Mahkemede ihale kararının iptaline ilişkin dava açtı. 

Amazon Ağ Hizmetleri Bölümünden bir firma sözcüsü 

tarafından yapılan açıklamada, şikayet dilekçesi ve ek 

soruşturma taleplerini de içeren dosyayı tamamladıkları 

ve dava açılması talebiyle Federal Mahkemeye resmi 

olarak sundukları belirtildi. 

Şikayet dilekçesine esas teşkil eden iddialar hakkında 

bilgi vermekten kaçınan şirket yetkilileri, dava içeriğinde 

ticari sırlar ve özel finansal bilgiler gibi açıklanması 

durumunda her iki tarafa da zarar verebilecek konular 

bulunması nedeniyle mahkemeden ayrıca tedbiren 

gizlilik kararı alınmasını da talep ettiler. 

ABD Savunma Bakanı Mike Esper ise geçen hafta 

yaptığı bir açıklamada bilişim ihalesinde taraflı 

davranıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade 

etmişti. 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Pentagon’daki 

teknolojik altyapının modernize edilmesi kapsamında 

oluşturulan Savunma Altyapı Bilişim Sistemi (JEDI) için 

geçtiğimiz aylarda bir ihale açılmış ve ihale için yarışan 

Amazon firması birçok teknoloji uzmanı tarafından 

favori gösterilmiş, ancak ihalenin sonucunda kazanan 

firma Microsoft olmuştu. (Reuters, 23.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Bankacılık 

Dijital olarak bilgili olan Türkiye’nin genç nüfusunu 

dikkate alarak, bankalar dijitalleşmeye önem 

vermektedir. Bankacılık sektörü online platformlar 

üzerinden daha etkili ve verimli hizmetler 

sunmaktadır. Bugün, bankada hesabı olanların %65’i 

mobil bankacılık kullanmaktadır. Dijitalleşme 

çağında, müşteriler için maksimum kolaylık 

bankaların bir numaralı önceliğidir. Dijitalleşmenin 

temel amacı, müşterilerin ihtiyaçlarını dinlemeyi 

bankalar için daha kolay yapmak ve mümkün olan 

en etkin ve hızlı bir şekilde bu ihtiyaçlara cevap 

vermektir. Bunu akılda tutarak, bankalar çok kanallı 

bir bankacılık uygulaması sağlamaktadır. Bu 

uygulama, müşterilerin online işlem 

gerçekleştirmelerini ve hizmetlere daha kolay ve 

daha hızlı ulaşmalarını mümkün kılmaktadır. 

 

Geleceğe bakarak, bankacılık sektörü yaptığı her 

şeyin merkezine müşteriyi koymaya ve yenilikçiliği 

sürdürmeye devam edecektir. Müşterilerin 

ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunmak için 

“nesnelerin interneti teknolojisi”, yapay zeka ve 

büyük veri fırsatlarını ortaya çıkarmaya yönelik 

yöntemler keşfetmeye devam edecektir.  

 

Bankanın esas amacı, müşterilere uygun bir hizmet 

sağlamak, onları en iyi bankacılık çözümleriyle 

buluşturmak ve onların bireysel amaçlarına uyan 

finansal kararları vermede onlara yardım etmektir. 

Bankanın stratejisi geleceğe uzanan yatırım planları 

etrafında formüle edilmektedir. Bahse konu sektör, 

makroekonomik gelişmeleri dikkate almadan 

dönüşümü sürdürmeye devam edecektir. 

(worldfinance, 26.11.2019) 
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