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AVRUPA 

Avro Bölgesinde İşletme Faaliyetleri 

2020 Yılının Başında Artış Gösterdi 

Çarşamba günü yayımlanan anket verilerine göre, Avro 

Bölgesi işletme faaliyetleri geçtiğimiz ayda artış 

kaydetti. Bu durum bölge ekonomisi için en kötünün 

geride kaldığı şeklinde yorumlanabilir.  

Ekonominin durumunu ölçmek için iyi bir gösterge 

olarak kabul edilen IHS Markit Avro Bölgesi Bileşik 

Satın Alma Müdürleri Endeksi Ocak ayında son 5 ayın 

en yüksek seviyesine yükselerek 51,3 olarak 

gerçekleşti. Önceki ay endeks 50,9 olarak 

kaydedilmişti. (Reuters, 06.02.2020) 

 

 

AMERİKA 

ABD’de İşsizlik Haklarından 

Yararlanma Başvuruları 9 Ayın En 

Düşüğüne Geriledi 

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya 

göre, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 1 

Şubat’ta biten haftada 15 bin azalarak mevsim 

etkilerinden arındırılmış bazda 202.000 geriledi. Bu 

Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi 

göstermektedir. 

Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileri 

ise başvuruların 215.000 gerilemesi yönündeydi. 

(Reuters, 06.02.2020) 
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https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-pmi/euro-zone-business-activity-started-2020-on-more-solid-ground-pmi-idUSKBN1ZZ12H
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/us-weekly-jobless-claims-hit-nine-month-low-productivity-rebounds-idUSKBN20020K


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

Fransa’da İmalat Sektörü Üretimi 

2019’un Son Çeyreğinde %1,6 Azaldı 

Fransız Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) 

açıkladığı verilere göre, imalat sektöründeki üretimin 

sert bir şekilde düşüşüne koşut olarak Fransız 

ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde 

beklenmedik bir şekilde küçüldüğü bildirildi. 

Avrupa’daki Euro Alanı’nın ikinci büyük ekonomisi 

konumunda olan Fransız ekonomisinin, 2019 yılının 

son çeyreğinde bir önceki döneme göre % 0,1 

oranında küçüldüğü belirtilen Enstitü raporunda, 

ekonominin bundan bir önceki dönemde ise %0,3 

büyüme kaydetmiş olduğuna dikkat çekildi. 

Bu konuda Reuters tarafından daha önce otuz üç 

kişilik bir ekonomistler grubu arasında yapılan 

ankette, uzmanların tamamı Fransız ekonomisinin son 

çeyrekte az da olsa büyümeye devam edeceğinden 

yana görüş bildirmişler ve yapılan tahminlerin 

ortalaması %0,2 oranında bir büyüme gerçekleşmesi 

yönünde olmuştu. 2019 yılı geneli için Enstitü 

tarafından %1,3 büyümesi öngörülen Fransız 

ekonomisinin, gerçekleşen büyüme oranı ise %1,2’de 

kaldı. 

Bir yandan küresel ekonomideki yavaşlamayla baş 

etmek zorunda olan Fransız ekonomisi, 2019 yılı 

boyunca ayrıca ülke çapında ardı arkası kesilmeyen 

eylemler ve grevler ile de yüz yüze kaldı. Hükümet 

tarafından hazırlanan emeklilik reformuna ilişkin yasa 

taslağının ülkedeki çalışan kesim tarafından büyük bir 

tepki ile karşılaşması sonucunda, hemen hemen her 

sektörde ardı ardına grevler ve eylemler birbirini 

izledi. Grevlere bağlı olarak imalat sektöründeki 

üretimin son çeyrekte %1,6 oranında azaldığı 

belirtildi. 

İmalat sektöründe üretimin yavaşlaması ile birlikte 

sanayinin hammadde ve ara mamül ihtiyacının da 

azaldığı ve buna bağlı olarak ihracatın ve ithalatın 

aynı oranda, %0,2 düşüş kaydettiği açıklandı. Bu 

dönemde imalat sanayinin iç talebi üretim yoluyla 

değil, stoklardaki mevcut malların satışı ile 

karşıladıkları belirtiliyor. (Reuters, 31.01.2020) 

 

 

Ukrayna ABD'den, Çelik Dışalımı 

Vergisini Kaldırmasını İstiyor 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, 

Ukrayna’nın ABD’nin çelik dışalımı üzerindeki 

vergileri kaldıracağına güvendiğini söyledi. ABD 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ortak toplantı 

sırasında “ABD’nin, çelik dışalımında %25 oranında 

koruyucu vergileri içeren dışalım kısıtlamalarını 

kaldırmasını bekliyoruz”. Bu durum metalürji 

dışsatımımız için hassas bir konu. Sözkonusu 

verginin Ukrayna için de kaldırılacağını umuyoruz.” 

yorumunda bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çalışma ziyareti 

için Kiev’e geldi. Pompeo, “Bugün Kiev’de olmak 

güzel. ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek 

tereddütsüz bir destektir. Stratejik ortaklığımızı 

güçlendirmek ve Ukrayna’nın özgür ve demokratik 

bir devlet olarak konumunu sağlamlaştırmanın 

yollarını görüşürken bu durumun altını çizmek 

amacındayım” açıklamasını yaptı. (steelguru, 

03.02.2020) 

Toyota ve Panasonic Prizmatik 

Batarya Üretiminde Ortaklık Kuruyor 

Toyota Motor ve Panasonic firmalarının yetkilileri 

tarafından yapılan resmi açıklamada, elektrikli araç 

bataryası üretimi ve geliştirilmesi amacıyla bir ortak 

girişim şirketi kurmak üzere anlaşmaya vardıkları 

bildirildi. 

Önümüzdeki Nisan ayının başında faaliyete geçmesi 

beklenen şirketin adının ise “Prime Planet Energy 

and Solutions” olacağı açıklandı. Önümüzdeki birkaç 

yıl içerisinde elektrikli araç bataryasına olan talepte 

hızlı bir sıçrama yaşanacağı beklentisi ile kurulan 

yeni şirketin, özellikle prizmatik şekilli bataryaların 

üretimine odaklanacağı ve üretilecek bataryaların 

talep edilmesi durumunda tüm otomobil markalarına 

açık olacağı belirtildi. Şirket hisselerinde %51 payın 

Toyota Motors’da, kalan %49’luk kısmın Panasonic 

bünyesinde olacağı ve şirkette 5.000 kişinin istihdam 

edileceği de verilen bilgiler arasında yer aldı. 
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https://www.reuters.com/article/us-france-economy/french-economy-shrinks-in-fourth-quarter-as-strikes-bite-idUSKBN1ZU0L7
https://steelguru.com/steel/ukraine-seeks-abolition-of-duty-on-steel-imports-from-us/555603#tag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzunca bir süredir Tesla’nın elektrikli araçlarında 

kullandığı silindirik bataryaların münhasır tedarikçisi 

konumunda olan Panasonic firması, sektörde kullanımı 

daha yaygın olan prizmatik batarya piyasasından da pay 

almak istiyor. Ayrıca Tesla geçtiğimiz ay bir açıklama 

yaparak, batarya tedarik kaynaklarını çeşitlendireceğini 

ve bu amaçla LG ve CATL firmalarından da batarya 

satın alacağını açıklamıştı. 

İlk hibrit aracını daha 1997 yılında piyasaya süren 

Toyota, 2025 yılına kadar üretiminin yarısını elektrikli 

araçlara ayırmayı planlıyor ve yeni nesil araç geliştirme 

konusunda çok iddialı bir şirket olması nedeniyle de, 

bir yandan kendi bataryalarını üretirken, bir yandan da 

teslimatlarda sıkıntı yaşamamak için dışarıdan da 

batarya tedarik ediyor.  

Panasonic ve Toyota firmalarının batarya konusundaki 

ortaklıkları eski yıllara dayanıyor. İki firma daha önce 

1996 yılında da Primearth EV adlı bir ortak girişim 

şirketi kurarak, birlikte hibrit araç bataryası üretmeye 

başlamışlardı. (Reuters, 03.02.2020) 

İngiltere İmalat Sanayisi Ocak Ayında 

Toparlandı 

IHS Markit/CIPS tarafından yapılan İngiltere Satın 

Alma Yöneticileri endeksinin sonuçları açıklandı. 

En son Aralık ayında 47.5 olarak ölçülen imalat sektörü 

PMI endeksinin Ocak ayında 50.0 puana yükseldiği 

belirtilen raporda, genel seçimlerin tamamlanmasının 

ardından siyasi belirsizliklerin azalmasıyla birlikte yeni 

siparişlerin ve dolayısıyla sektördeki moralin bir miktar 

yükseldiği ifade edildi. 

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana 50.0 puanın altında 

seyretmekte olan endeks, Aralık ayında da son yedi 

yılın ikinci en düşük seviyesine gerilemişti. 

İngiliz ekonomisinin %10’nunu oluşturan imalat 

sektörünün geçtiğimiz Kasım ayına kadar olan on iki 

aylık dönemde resmi verilere göre yaklaşık %2 

oranında küçüldüğü açıklandı. 

Raporda dikkat çeken unsurlardan birisi de imalat 

sektörüne gelen yeni siparişlerin artmasına rağmen, 

ihracata dönük siparişlerin ise küresel ekonomideki 

olumsuz şartlara koşut olarak azalmaya devam etmesi 

oldu.  

 

 

Raporda ayrıca Brexit sonrası müzakerelerin henüz 

ne getireceğinin bilinmemesi nedeniyle sektördeki 

iyimserliğin halen oldukça sınırlı kalmaya devam 

ettiğine de dikkat çekildi. Özellikle otomotiv 

sektörünün ve teslimatların tam zamanında olmasını 

gerektiren diğer imalat sektörlerinin Brexit sonrası 

ile ilgili derin endişeler taşıdığı belirtilerek, gümrük 

duvarları, sınır kontrolleri ve benzeri uygulamaların 

ihracata yönelik üretim yapanlar açısından handikap 

yaratacağı belirtildi. (Reuters, 03.02.2020) 

Güney Kore, AB’den Çelik Koruma 

Vergisini Yeniden Gözden 

Geçirmesini İsteyecek 

Yonhap (Yonhap, Güney Kore merkezli haber 

ajansıdır. Ajans 1980 yılında kurulmuş olup merkez 

ofisi başkent Seul’dedir.) Güney Kore’nin Avrupa 

Birliği’nden (AB), Kore yapımı çelik ürünlere karşı 

geçen yıl yürürlüğe giren korunma önlemlerini 

yeniden gözden geçirmesini istemeyi planladığını 

bildirdi.  

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı şu 

açıklamada bulundu. “Salı günü Seul’de başlayacak 

olan dört günlük toplantıda iki taraf çeşitli alım 

satım konularını görüşecek, ayrıca Temmuz 

2011’de yürürlüğe giren ikili Serbest Ticaret 

Anlaşması’ndaki (STA) ilerlemeyi gözden 

geçirecek.”  

Seul özellikle, Brüksel tarafından dışalınan çeliğe 

uygulanan en son koruma önlemi konusunu 

gündeme getirmeyi planlıyor.  

AB, 2019 Şubat ayından bu yana kotalarını aşan 

çelik ürünlerine karşı %25 vergi uyguluyor. 

Sözkonusu tarife gelecek yıl Haziran ayına kadar 

yürürlükte kalacak. AB’nin kararı, ABD’nin 

korumacılığının çelik üreticilerini AB pazarına 

alternatif olarak bakmaya yönlendirebileceği 

endişesi üzerine alındı. (steelguru, 04.02.2020) 
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https://www.reuters.com/article/us-toyota-panasonic-battery/toyota-panasonic-venture-to-start-ev-battery-development-in-april-idUSKBN1ZX0LW
https://www.reuters.com/article/us-britain-economy-pmi/uk-manufacturing-ends-longest-decline-since-financial-crisis-ihs-markit-idUSKBN1ZX11W
https://steelguru.com/steel/south-korea-to-seek-review-of-steel-safeguard-duty-in-eu/555672#tag


 

China Steel Corporation 2019 

Sonuçlarını Açıkladı 

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel 

Corporation (CSC), satışlarının 2019 yılında % 8,5 

oranında, rakamsal olarak 951.413 ton düşüş göstererek 

10,3 milyon tona indiğini, vergi öncesi karının ise yıllık 

%60 oranında gerilediğini açıkladı. 

CSC’nin 2019 yılı toplam karbon çelik (Karbon çelik, 

içeriğinde %2,1 oranına kadar karbon bulunan çeliktir.) 

satışlarında iç piyasanın payı tüm yıl boyunca yine de 

büyük oranda şirketin normal iç pazar payı olan %68-

72 satış aralığında kalmasına rağmen 2018 yılındaki 

%70’lik orana göre iki puan geriledi ve %68 olarak 

gerçekleşti. 

Düşüşler, temel olarak küresel ekonomik büyümedeki 

yavaşlamanın etkisiyle gerek Tayvan gerek denizaşırı 

pazardaki zayıflayan talepten kaynaklandı. Bu nedenle, 

CSC’nin 2019 yılı toplam vergi öncesi karı, 2018 

yılındaki toplam vergi öncesi karı olan 31.9 milyar 

Yeni Tayvan Doları’ndan (TWD) 12.8 milyar yeni 

Tayvan Doları’na (422 milyon ABD Doları) indi. 

Şirket geçen yılın (2019) Kasım ayında 294 milyon 

Yeni Tayvan Doları zarar açıklarken Aralık ayında 

zararı 1 milyar Yeni Tayvan Doları’nın da üzerine 

sıçradı ve böylece şirket yılın son iki ayını zararla 

kapatmış oldu.  (steelguru, 05.02.2020) 

Filipinler, 6 Çelik Üreticisinin Belgesini 

Askıya Aldı 

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 2019 yılında, 

Metal Sanayii Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

bünyesindeki Filipin Standartları Bürosu (FSB) 

tarafından yapılan bağımsız testlerde başarısız olmaları 

nedeniyle altı çelik üreticisinin Filipin standardı 

belgesini askıya aldı. Belgeleri askıya alınan şirketler: 

Maxima Steel Mills Corp, Henro Steel Corp, Steel Asia 

Manufacturing Corp Meycauayan Bulacan Fabrikası, 

Cathay Metal Corp, Somico Steel Mill Corporation ve 

Sagarthama Steel Trading Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askıya alma kararı, FSB tarafından 2019 yılında 

ülkedeki çeşitli çelik üretim tesislerinde yapılan 

habersiz izleme biçimindeki denetlemelerin 

sonucunda alındı. Teste tabi tutulan tesislerden 

ortaya çıkan örnekler, yukarıda adı geçen altı çelik 

üreticisinin, 49 numaralı Filipin Ulusal Standardı 

2002 serisinde belirtilen kıstaslara uymadıklarını 

kanıtladı. Altı çelik üreticisi sözkonusu standartlarla 

uyumlu oluncaya kadar Filipin Standardı belgeleri 

askıda kalacak. 

FSB bu bildirimi, ürün standartları ve kalite grubu 

tarafından yapılan ve Filipinler hükümetinin 

perakendecilere ve standart dışı çelik üreticilerine 

karşı harekete geçemediğini dile getiren bildiriye 

karşı bildiri olarak yayınladı. (steelguru, 

06.02.2020) 

BMW Elektrikli Otomobil Aksamları 

Üretiminde Kapasite Artırımı 

Planlıyor 

BMW yetkilileri Reuters ajansına verdikleri bir 

beyanatta elektrikli araç aksamları üretiminde 

kapasite artırımına gideceklerini bildirdiler. 

Münih kentinin 85 km kuzeydoğusunda yer alan 

Dingolfing kasabasında yer alan ve BMW 

bünyesinde Avrupa’daki en büyük otomobil üretim 

tesisi olan işletmede, yeniden kapasite planlaması 

yapılacağı belirtildi. Tüm elektrikli araç parçalarının 

üretiminin yapıldığı bu fabrikada, özellikle elektrikli 

araç aktarma organlarının üretiminde kapasite 

artırımı yapılacağı açıklandı. 

Fabrikada hali hazırda 600 olan personel sayısının 

kapasite artırım sürecinde yılsonuna kadar 1400’e 

yükseltileceği ve bu rakamın orta vadede 2000’e 

ulaşmasının planlandığı da verilen bilgiler arasında 

yer aldı. (Reuters, 06.02.2020) 
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https://steelguru.com/steel/china-steel-corporation-reports-results-for-2019/555703#tag
https://steelguru.com/steel/philippines-suspends-licenses-of-6-steel-rolling-mills/555780#tag
https://www.reuters.com/article/us-bmw-electric/bmw-raises-electric-car-components-capacity-at-bavarian-plant-idUSKBN2000Y0


 

ENERJİ 

Avustralya 1,4 Milyar ABD Doları 

Tutarındaki Anlaşmayla Doğu 

Yakasındaki Gaz Sunumunu ve Temiz 

Enerjiyi Artırmayı Hedefliyor 

Avustralya Hükümeti, yıkıcı orman yangınları sonrası 

karbon salınımlarını azaltma çabaları doğrultusunda, 

nüfusu en kalabalık eyaletiyle yaptığı 2 milyar 

Avustralya Doları (1,4 milyar ABD Doları) tutarındaki 

anlaşmanın bir parçası olarak doğal gaz sunumunu ve 

yenilenebilir enerjiyi artırma girişimi başlattı. 

Avustralya Federal Devleti, New South Wales (NSW) 

eyaletiyle yaptığı ortak finansman anlaşmasının bir 

parçası olarak, doğu kıyılarındaki elektrik şebekesinin 

bazı bölümlerini yenileyecek, eyaletler arası iki yeni 

iletişim hattı kurulması için yapılacak ödemelere katkı 

verecek, ayrıca salınımın azaltılması projelerine destek 

sağlayacak. 

New South Wales eyaleti de bunun karşılığında ana gaz 

kaynağı olan Avustralya’nın güney doğusundaki Bass 

Boğazı’ndan yapılan gaz sunumunda ani düşüşle karşı 

karşıya kalan doğu yakası pazarı için yılda 70 petajül 

yeni gaz sunumunun sağlanmasına yardımcı olma sözü 

verdi. 

İklim değişikliğinin etkileri konusunda yeterli çalışma 

yapmamakla eleştirilen Başbakan Scott Morrison, 

anlaşmanın NSW enerji şebekesini düzelteceği, elektrik 

fiyatlarını düşüreceği, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik 

enerjisinin gelişimini teşvik edeceği yorumunda 

bulundu. (Reuters, 31.01.2020) 

Ukrayna, Hazar Gazının Türkiye 

Üzerinden Tedariki İle İlgileniyor 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna 

ziyareti kapsamında 3 Şubat tarihinde yapılan 

görüşmelerde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; 

enerji temininde çeşitliliğin önemine değinerek Hazar 

doğal gazının Türkiye üzerinden TANAP boru hattıyla 

Ukrayna’ya getirilmesi ile ilgilendiklerini ifade etmişti.  

(unian, 04.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

Kıyıköy'ün Genişlemesini Finanse 

Ediyor  

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 

Türkiye'nin kuzeybatısındaki Kıyıköy rüzgar 

çiftliğini genişletmek için hazırlanan bir projeye fon 

sağlayacağını açıklamışdı. 

Kırklareli ilinde Karadeniz'in batı kıyısında bulunan 

28 MW'lık rüzgar çiftliğine 72 MW'lık bir uzantının 

geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi için Borusan 

EnBW Enerji ile EBRD arasında 37 milyon dolarlık 

bir kredi anlaşması imzalandı. Kıyıköy rüzgar 

çiftliğinin genişletilmesi, 2023 yılına kadar 

hidroelektrik dışında 27 GW yenilenebilir enerji 

kapasitesi kurulması hedefine doğru bir adımdır ve 

20 GW'ının rüzgar enerjisi olması beklenmektedir.  

EBRD şimdiye kadar hem doğrudan hem de yerel 

bankalar aracılığıyla, 3 GW kurulu güç veya 

Türkiye'deki toplam kurulu yenilenebilir enerji 

kapasitesinin %7’ni finanse etmiştir. 

(modernpowersystems, 05.02.2020) 

Avrupa’nın Elektrik Üretim Kaynaklı 

Emisyonları Yüzde 12 Geriledi 

Düşünce kuruluşları Agora Energiewende ve 

Sandbag ortak çalışması ile hazırlanan Avrupa 

Elektrik Sektörü 2019 raporu yayınladı. 

Çalışmadaki tespitlere göre Avrupa Birliği 

ülkelerinin elektrik üretimi kaynaklı CO2 

emisyonları 2019 yılında bir önceki yıla göre %12 

oranında geriledi ve 120 milyon ton düşüş gösterdi. 

Bu azalışa en büyük katkıyı, ton başına 25 Avroya 

yükselen karbon fiyatlarının etkisi ile kömürün 

Avrupa elektrik üretimindeki düşen payı sağladı. 

Çalışmadaki verilere göre geçtiğimiz yıl Avrupa 

Birliği’nde kömüre dayalı elektrik üretimi %24 

oranında geriledi. (yesilekonomi, 06.02.2020) 
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https://www.reuters.com/article/us-australia-gas/australia-aims-to-boost-east-coast-gas-supply-clean-energy-in-1-4-billion-deal-idUSKBN1ZU08G
https://www.unian.info/economics/10858133-ukraine-s-president-says-ukraine-interested-in-supplies-of-caspian-gas-via-turkey.html
https://www.modernpowersystems.com/news/newsebrd-funds-kiyikoy-expansion-7758031
https://yesilekonomi.com/avrupanin-elektrik-uretim-kaynakli-emisyonlari-yuzde-12-geriledi/


 

ÇEVRE 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Tüm 

Ülkeleri 2020 Yılında, Net Sıfır Emisyona 

Ulaşması İçin Hedef Koymaya Çağırdı 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tüm ülkeleri 

İngiltere’nin Kasım ayında BM iklim müzakerelerine ev 

sahipliği yapmayı planladığı resmi açılışta net sıfır 

emisyona ulaşması için uzun vadeli hedefler koymaya 

çağırdı.  

Johnson konuşmasında, "Sanayileşen ilk biz olduk, bu 

yüzden öncülük etme sorumluluğumuz var, CO2 

emisyonları ile uğraşmak zorundayız ve bu yüzden 

İngiltere, mümkün olan en kısa sürede net sıfıra 

ulaşmamızı istiyor" dedi. Johnson devamında, küresel 

sıfıra ulaşmak için küresel bir çağrıya öncülük edeceğini 

belirtti. 

İngiltere, geçen yaz 2050 yılına kadar net sıfır emisyon 

hedefi belirleyen ilk büyük ekonomiydi. 

İngiltere ve İtalya, bu yılki kritik iklim zirvesine ortak 

ev sahipliği yapacak. Milan’da bir hazırlık toplantısı ve 

bir gençlik etkinliği düzenlenirken, Glasgow de zirveye 

ev sahipliği yapacak. (climatechangenews, 04.02.2020) 

İklimIN Kapanış Konferansı Yapıldı 

“İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların 

Desteklenmesi (İklimIN) Projesi” Kapanış Konferansı 

ve Töreni 5 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da 

gerçekleştirildi. 

Projeye ilişkin sonuçların paylaşıldığı Kapanış 

Konferansı ve Töreni’nde proje sonuçlarının 

paylaşılmasının ardından proje kapsamında oluşturulan 

İklim Değişikliği Ulusal İletişim Stratejisi ve Planı 

sunuldu ve 37 hibe projesinin temsilcilerinin 

katılımlarıyla İklimIN kapsamında yürütülen yerel 

çabalar katılımcılar ile paylaşıldı. 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında desteklenen proje T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından Ağustos 2017 tarihinden bu yana 

yürütülüyor. (yeşilekonomi, 06.02.2020) 
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BM İklim Sığınmacılığına Dair Bir 

Karar Aldı  

Pasifik Adalarında bulunan Kiribati’li Ioane Teitiota 

isimli bir kişi, iklim değişikliği nedeniyle kendisinin 

ve ailesinin hayatlarının yükelen deniz seviyesi 

yüzünden tehlikeye gireceğini belirterek Yeni 

Zelanda’dan sığınma talep etti.  

BM her ne kadar bu sürecin 10-15 yıl kadar 

sürebileceğini ve bu süreçte Kiribati’ye yükselen 

deniz sularında korunmak için yardım 

yapılabileceğini belirterek talebi olumlu 

karşılamamış olsa da, karar hükmünde “güçlü ulusal 

ve uluslararası çabalar olmadan, iklim değişikliği 

nedeniyle zarar gören ülkelerin vatandaşlarının 

hakları zarara uğrayabilir ve bu nedenle sığınma 

talep eden kişilerin sığınma hakları kabul 

edilmelidir” şeklinde bir atıfta bulunmuştur. Bu 

kararın ileride iklim değişikliği kaynaklı sığınma 

taleplerine temel oluşturabileceği 

değerlendirilmektedir. (climatechangenews, 

06.02.2020) 

İngiltere Fosil Yakıtlı Araba Satışını 

2035’te Tamamen Yasaklamayı 

Planlıyor 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce 2040 

olarak açıklanan fosil yakıtlı araç satışı yasağını 

2035’e çekeceklerini açıkladı. Daha önce iklim 

uzmanları, İngiltere’nin 2050 yılına kadar sıfır 

karbon emisyonu hedefine ulaşabilesi için, 2040 

yasağının çok geç olacağını öne sürüyordu. Johnson 

açıklamasında aslında ideal olarak uygulamanın 

2035’ten de öne alınabileceğini sözlerine ekledi. 

Diğer yandan, 2040 yılına göre ayarlanan ilk 

planlardan farklı olarak hibrit araçlara da yasak 

getirilecek. Yasaktan sonra İngiltere’de sadece 

elektrikli veya hidrojen yakıtlı araçlar satışa 

çıkacak. 

Ancak İngiliz Motor Üreticileri ve Satıcıları Birliği, 

2035 yılına kadar geçiş sürecinde üretimin zarar 

görmemesinin çok zor olduğunu ve sanayiyi 

korumak için çok kapsamlı bir plan gerektiğini 

açıkladı. (drive.com.au, 06.02.2020) 

 

https://www.climatechangenews.com/2020/02/04/uks-boris-johnson-urges-countries-set-net-zero-emissions-goals-2020/
https://yesilekonomi.com/iklimin-kapanis-konferansi-yapildi/
https://www.climatechangenews.com/2020/01/29/un-ruling-climate-refugees-gamechanger-climate-action/
https://www.drive.com.au/news/uk-auto-industry-body-criticises-boris-johnson-s-car-ban-plan-123204?trackLink=articleResults1News


 

 

TİCARET 

Ticaret Savaşlarından Sonra 

Koronavirüs Salgını, Çin’de ve 

Dünyada Ekonomik Durgunluk 

Endişelerini Artırdı 

Çin’in ve Dünyanın karşı karşıya olduğu gümrük 

tarifeleri küresel büyüme oranlarına ilişkin belirsizliğe 

neden olmaya devam ederken koronavirüs salgını ile 

karşı karşıya olan Çin’de binlerce fabrika kapanması 

Çin ekonomisi ve küresel ekonomide durgunluk 

endişelerini artırdı. Çin’de resmi bir yetkili geçen 

hafta ülke çapında yaklaşık 10.000 kişiye yayılan söz 

konusu virüsün ticaret savaşının verdiği zararla 

birlikte ülke ekonomisini yaklaşık yirmi yıl önceki 

Sars salgınından daha fazla negatif etkileyebileceğini 

söyledi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi ekonomisti 

Zhang Ming ise, Çin'in yıllık büyüme oranının Ocak-

Mart 2020 çeyreğinde yıllık %5'in altına 

düşebileceğini tahmin ederken bir önceki çeyrekte 

yaşanan yıllık %6 büyüme ile karşılaştırıldığında 

keskin bir yavaşlama olacağını belirtti. 

Koronavirüsten ekonomik olarak en fazla etkilenecek 

bölgenin ise Çin’in en büyük ticaret ortakları arasında 

olan ve Çin’den önemli bir turizm geliri elde eden 

Güneydoğu Asya olacağı ifade edildi.  (The 

Guardian, 03.02.2020) 

Türkiye Ukrayna Yüksek Düzeyli 

Stratejik Konseyinin Sekizinci 

Toplantısı Gerçekleştirildi 

Üst Düzey Stratejik Konseyin sekizinci toplantısı 3 

Şubat 2020 tarihinde Kiev'de gerçekleştirildi. 

Toplantıda ticaretin artırılması ve bir serbest ticaret 

anlaşması imzalanmak suretiyle, enerji, ekonomik ve 

ticari reformlar ve yatırım gibi çeşitli alanlarda 

işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. 

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikli, Ukrayna 

projelerine yatırım yapma çağrısında bulunmuş ve 

özellikle karayolu sektöründe Türk tarafı ile 

işbirliğinin genişletilmesini istediklerini, liman 

sektöründe ortak çalışma olanakları bulunabileceğini 

belirterek, sayısı artırılacak denizaşırı projelerine Türk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şirketlerinin katılımını beklediklerini ifade etmiş,  

TANAP doğalgaz boru hattı yoluyla gaz ve 

sıvılaştırılmış gaz tedariki de dahil olmak üzere 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemi 

vurgulandı. 

Her iki ülke Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile Türkiye 

arasındaki ticaret ve yatırımın arttığını kaydetti. 

(portseurope, 04.02.2020) 

Çin, 75 milyar dolar değerindeki 

yüzlerce ABD malına misilleme olarak 

uyguladığı gümrük vergilerini yarıya 

indirecek 

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 

misilleme olarak bazı ABD mallarına uygulanan 

gümrük vergileri %10'dan %5'e ve %5'den %2,5'e 

düşürülecek. Söz konusu düzenleme 14 Şubat 

itibarıyla geçerli olacak. 

Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 

açıklamada, “Çin ve ABD arasındaki ticaretin 

sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi” için 

harekete geçildiği belirtiliyor. Aynı internet sitesinde 

yer alan ayrı bir makalede ise Çin’in tarife 

indirimlerinin, ABD'nin Ocak ayında, 14 Şubat'tan 

itibaren geçerli olmak üzere 120 milyar dolarlık Çin 

malına uyguladığı gümrük vergisini %15'ten %7,5'e 

kadar indirmesi kararına istinaden yapıldığı ifade 

ediliyor.  

Çin, bir sonraki düzenlemenin, Çin ve ABD 

arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine bağlı olarak 

yapılacağını ve gümrük vergilerindeki bütün artışları 

tamamen ortadan kaldırmak için Vaşington ile 

çalışmayı umduklarını belirtiyor. 

Öte yandan, Cumartesi günü Pekin, Çin'deki 

koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılabilecek 

ABD ürünleri için, misilleme olarak uygulanan 

gümrük vergilerinin askıya alınacağını duyurdu. 

(CNBC, 05.02.2020) 
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https://www.theguardian.com/business/2020/feb/01/fears-global%20economic-slowdown-coronavirus-follows-trade-war
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/01/fears-global%20economic-slowdown-coronavirus-follows-trade-war
https://www.portseurope.com/ukraine-and-turkey-hold-high-level-meeting/
https://www.cnbc.com/2020/02/06/china-to-halve-tariffs-on-hundreds-of-us-goods.html


 

Danimarkalı Emülgatör ve Gıda 

Malzemeleri Üreticisi Palsgaard, Gıda 

Malzemeleri Distribütörü Teknaroma’yı 

Satın Aldı 

Palsgaard, Güney Avrupa’da dağıtım kapsam alanını 

genişleterek, Türk gıda malzemeleri distribütörü 

Teknaroma’yı satın aldı. Danimarkalı emülgatör ve gıda 

malzemeleri üreticisi Teknaroma hisselerinin %90’nını 

satın aldı; şirketin geriye kalan %10 hissesi ise 

Teknaroma’nın önceki sahiplerinin uhdesinde kaldı. 

Palsgaard, Teknaroma’nın gelecek için hali hazırdaki 

temsilcilik ve distribütörlük faaliyetlerine devam 

edeceğini açıklarken, Teknaroma yönetici ortağı Cengiz 

Altop, yeniden yapılandırılan Teknaroma şirketinin 

yönetici direktörü oldu.  

Palsgaard, Teknaroma’nın Türkiye’deki mevcut tesisleri; 

unlu mamüller ve süt ürünleri dahil, diğer kategorilerin 

yanı sıra çikolatayı da kapsayacağını belirtti. Palsgaard’ın 

İcra Kurulu Başkanı Jakob Thoisen, Teknaroma’nın satın 

alımının sonuçlanmasından memnun olduklarını ve 

İstanbul ofisindeki tecrübeli personelin tümünün 

hizmetlerinden yararlanacaklarını söyledi. Thoisen, 

Teknaroma’nın 20 yıldan fazla bir süre Türkiye 

pazarında Palsgaard’ı başarılı bir şekilde temsil ettiğini 

ve küresel Palsgaard ailesinin tüm taraflara önemli 

avantajlar sunacağını ifade etti.   

Palsgaard Teknaroma’nın yönetici direktörü Altop, 

faaliyetlerinin Türkiye pazarında genişletilmesine imkan 

verileceği ve böylece bölgenin uygulama merkezi 

olacağını ve bunun da önemli müşterilerle ortaklıkların 

güçlendirilmesini sağlayacağını dile getirdi. (foodbev, 

06.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMİ 

2019 Yılında Türk Katılım Bankaları 

Genel Bankacılık Sektöründen Daha 

İyi Performans Gösterdi, Pazar 

Payları % 6,3'e Sıçradı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK)’nın 30 Ocak tarihinde açıklanan 

verilerine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren altı 

katılım bankasının, 2018 yılında 2.097 milyar TL 

olan net geliri; bankacılık sektörünün tümünün 

üstünde bir performans göstererek 2019 yılında 

2.433 milyar TL’ye yükselmiştir.  

Aynı dönemde katılım bankalarının varlıkları da 

%37,57 oranında büyüyerek  206.931 milyar 

TL’ye, genel bankacılık sektörün varlıkları ise 

%16,14 oranında artarak 4.491 Trilyon TL’ye 

ulaşmıştır. Katılım Bankalarının 2018 yılında 

%5,3 olan pazar payı 2019 yılında %6,3’e 

çıkarken istihdam edilen personel sayısı aynı 

dönemde %2,5 oranında artarak 16.040 olarak 

kaydedilmiştir. Bu dönemde genel bankacılık 

sektörününde istihdam edilen personel sayısı %1,5 

oranında azalarak 204.626 ya düşerken 3090 iş 

kaybı yaşanmıştır. (salaamgateway, 03.02.2020) 
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https://www.foodbev.com/news/palsgaard-acquires-ingredients-distributor-teknaroma/
https://www.salaamgateway.com/story/turkeys-islamic-banks-outperform-overall-banking-sector-in-2019-market-share-jumps-to-63


 

YATIRIM 

Kazakistan ve Türkiye, Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

Anlaşmasının Güncellenmesi 

Taraflar arasında 1992 tarihinde imzalanan Yatırımların 

Karşılık Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmasının 

güncellenmesi kapsamında; her iki tarafın da kendi 

mevzuatına göre, kendi topraklarındaki yatırımları teşvik 

etmesi, yatırımcılara, açık ve eşit koşullar, karşı tarafın  

topraklarında tam korunma ve güvenlik dahil olmak 

üzere uluslararası hukuka göre rejimin minimum 

standartlarına uyan şartlar sağlanması, Tarafların 

hiçbirinin hiçbir koşulda bu tür yatırımların yönetimine, 

bakımına, kullanımına, genişletilmesine, satışına, 

tasfiyesine veya bertarafına zarar vermek için haksız ve 

ayrımcı olmayan tedbirlere başvurmayacağı hükme 

bağlanmaktadır. (kaztag, 05.02.2020) 
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OTOMOTİV 

İngiltere’de Yeni Otomobil Satışları 

Ocak Ayında Tekrar İnişe Geçti 

İngiltere Otomobil Üreticileri Birliği (SMMT) 

tarafından bugün (5 Şubat 2020) yapılan 

açıklamada, İngiltere’de yeni otomobil satışlarının 

Ocak ayında bir önceki yıla göre %7,3 oranında 

azalarak 61.717 adette kaldığı bildirildi. 

Geçtiğimiz Aralık ayında artış göstermiş olan 

otomobil satışlarının Ocak ayında tekrar inişe 

geçmesinde bireysel müşteri taleplerinin sert bir 

şekilde düşmesinin önemli rol oynadığı 

belirtilirken, toplu alım yapan ticari müşterilerden 

kaynaklanan taleplerde ise fazla bir değişiklik 

olmadığı açıklandı. 

Yeni otomobil piyasasındaki hareketlerin 

İngiltere’nin genel ekonomik gidişatını belirleyen 

anahtar etkenlerden birisi olduğuna vurgu yapan 

SMMT Başkanı Mike Hawes, otomobil satışlarının 

bir sonraki ay da düşmeye devam etmesi 

durumunda bunun ekonomi açısından endişe 

yaratacağını belirterek, piyasalarda tüketici 

güveninin de halen tam olarak tesis edilemediğine 

dikkat çekti. (Reuters, 05.02.2020) 
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https://kaztag.kz/en/news/kazakhstan-and-turkey-preparing-to-sign-agreement-on-mutual-encouragement-and-investments-protection
https://www.reuters.com/article/us-britain-economy-autos/uk-new-car-sales-in-january-down-7-year-on-year-idUSKBN1ZZ153


 

Vietnam'ın E-Ticaret Oyuncuları Pazardaki 

Büyümeyi Nasıl Artırabilir 

Vietnam, e-ticaretten elde edilen karın bu yıl 15 milyar 

dolara ulaşmasıyla Asya'nın en umut verici e-ticaret 

pazarlarından biri oldu. 

Endonezya, Singapur, Malezya ve Tayland gibi komşu 

ülkeler bölgesel e-ticaret pazarına liderlik etseler de 

Vietnam dikkate alınması gereken yükselen bir güç 

olduğunu kanıtlamıştı. 

Vietnam, Endonezya ve Tayland'ın ardından Güneydoğu 

Asya'nın üçüncü büyük e-ticaret pazarıdır. Daha da 

etkileyici olan, bu rakamların ülkenin nispeten sınırlı 

dijital altyapısına rağmen elde edildi. 

Bununla birlikte, yerel tüketiciler yabancı e-ticaret 

perakendecilerini, özellikle de geçen yılın başlarında 

pazara giren Amazon'u, yerli olanlara tercih ediyor gibi 

görünmekte. 

Bir araştırmaya göre, tüketicilerin ürünlerin kalitesi ve 

teslimat süresi hakkındaki endişeleri yerli 

perakendecilerin daha fazla büyüme olasılığını 

sınırlamaktadır ve büyük olasılıkla yabancı 

perakendecilere karşı daha yüksek bir tercihe de katkıda 

bulunmakta. 

Bu durum, yerel oyuncuların tüketicileri geri kazanmak 

için iş modellerini, operasyonel verimliliğini, lojistik 

yeteneklerini ve önerilen satış noktalarını gözden 

geçirme ihtiyacını işaret ediyor. 

 Bununla birlikte, Vietnam, yükselen bir e-ticaret kaplanı 

olarak çok geçmeden komşu pazarlara yetişecek ve yerel 

e-ticaret oyuncuları yetersizliklere çözüm ürettiği sürece 

gelişmekte olan bir ekonomi olacaktır. (techwireasia, 

03.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supermercato24 11 Milyon Euro 

Yatırım Aldı 

Çevrimiçi market alışverişinde aynı günde teslimat 

hizmeti veren İtalyan Supermercetato24 11 milyon 

Euro yatırım aldı. Para yeni yatırımcı DIP Capital 

ve mevcut yatırımcılar FII Tech Growth, 360 

Capital Partners ve Innogest'ten geliyor. E-ticaret 

şirketi yeni yatırımı İtalya'daki konumunu 

sağlamlaştırmak, perakendeciler ve markalar için ek 

hizmetler vermek ve uluslararası genişlemesini 

daha da artırmak için kullanmak istiyor. Şirket, 

geçen yıl Ekim ayında çevrimiçi market ürünleri 

dağıtım hizmeti veren Szopi'yi satın aldıktan sonra 

Polonya'da da faaliyete geçmişti. Supermercato24 

CEO'su Federico Sargenti, işlerinin İtalya'da 

liderlik pozisyonuna nasıl ulaştığını ve şu anda 

uluslararası boyutta ölçeklenmesini izah ederek 

yatırım haberlerini yorumladı: “Birlikte çalıştığımız 

perakendecilere ve markalara hizmet etmek için 

yeni araçlar sunarken, coğrafi olarak Avrupa 

çapında da genişlemeyi hedefliyoruz. Avrupa 

çevrimiçi market ürünleri pazarı büyümenin önemli 

bir aşamasındadır ve teknolojimizi ve yenilikçi iş 

modelimizi kullanarak liderlik etmek istiyoruz”. 

(ecommercenews, 03.02.2020) 
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https://techwireasia.com/2020/02/how-can-vietnams-e-commerce-players-foster-greater-market-growth/
https://ecommercenews.eu/supermercato24-raises-11-million-euros/


 

E-Ticarette 2020’de Geri İadeleri 

Azaltmanın Yolu Veri Kalitesini 

Arttırmaktan Geçiyor 

Perakende sektörünün en öne çıkan sorunlarından 

birisinin, mobil çağda, müşteri tarafından sağlanan 

veriye gitgide artan bağlılık olduğuna dikkat çekiliyor. 

Küçük boyutlu mobil telefon ekranında müşterinin adres 

vb. bilgilerini yazarken hata yapma olasılığının yüksek 

olduğu, bu durumun ürün gönderiminde hatalı adres 

yazımı neticesinde “gönderene geri iade” durumuyla 

sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Ürün gönderimi 

sürecinde, müşterinin haricinde, iletişim merkezleri vb. 

noktalarda da, yanlış kapı numarası ya da imla hataları 

gibi hatalı veri girişlerinin olabileceğine dikkat çekiliyor. 

Bahsi geçen hatalı veri girişlerinin, ürün iadeleri, iade 

edilen ürünlerin depolanması, müşteriye yeniden 

gönderimi gibi lojistik maliyetleri arttıran unsurların 

yanında, müşterinin olumsuz bir alışveriş deneyimi 

yaşaması ve mutsuz olması sonucunda, marka itibarı 

açısından da negatif sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. 

Veri kalitesini arttırmak ve bahsi geçen olumsuz 

sonuçları engelleyebilmek için üç temel yöntem 

sıralanıyor: Müşteri tarafından girilen adresin otomatik 

olarak doğru şekilde tamamlanmasını sağlayan 

(autocomplete) araçlar kullanılması, müşteri verilerinin 

(adres, e-posta vb.) eşzamanlı olarak eşleştirilerek 

doğrulanması, elde edilen doğru adres verisi ve coğrafi 

kod (geocode) teknolojisi ile lojistik süreçlerin 

iyileştirilmesi ve gönderi maliyetlerinin düşürülmesi. 

(Cross-borderMagazine, 04.02.2020) 
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