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AMERİKA 

Amerikalılar Virüs Korkusu Nedeniyle 

İhtiyaç Maddelerini Stoklamaktadırlar 

Korona virüsü Çin’de yayılırken, Amerikalılar ilaç, gıda 

ve maske için büyük marketlere akın etti. Hawaii Sağlık 

Dairesinin, halkın potansiyel korona virüsü riski için 14 

günlük gıda, su ve diğer ihtiyaç maddelerini stoklamaları 

gerektiğini tavsiye etmesi üzerine, alış veriş yapanlar, 

ihtiyaç maddeleri satın almak için Hawaii Costco’nun 

dışında uzun kuyruklar oluşturdu. (aljazeera.com, 

29.02.2020) 

 

 

ASYA 

Veriler, Asya’nın En Büyük İki 

Ekonomisi Ciddi Yavaşlama İşaretleri 

Göstermektedir 

Ekonomik veriler, Çin’de Şubat ayında fabrikaların 

virüs nedeniyle yavaşladığını göstermektedir. Korona 

virüsünün yayılmasını önleyecek tedbirler, şirketlerin 

üretimini durdurmaya zorlamaktadır. Çin’in özel 

sektör Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI), 2004 yılından beri en düşük seviyesi 

olan 40,3’e geriledi.  

Japonya’da geçen yılın dördüncü çeyreğinde imalat 

sanayiinde düşen yatırımları ve korona virüsünün 

salgın hale gelmesi nedeniyle, Japonya’da fabrika ve 

ekipman yatırımlarının düştüğü gözlenmektedir. 

(aljazeera.com, 29.02.2020) 
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SANAYİ 

ABD'nin Çelik Dışalımı Ocak Ayında 

%10 Azaldı 

İstatistik bürosunun ilk verilerine dayanarak, ABD Demir 

ve Çelik Enstitüsü, ABD’nin bu yılın Ocak ayında 

1.633.000 net tonu (Net ton, bildiğimiz tondan farklı bir 

ağırlık ölçüsü olup 1 ton 1000 kilograma eşitken 1 net ton 

907,18 kilogramdır.) işlenmiş çelik olmak üzere 

toplamda 3.135.000 net ton çelik dışaldığını bildirdi 

(2019 yılı Ocak ayına göre 2020 yılı Ocak ayında 

ABD’nin işlenmiş çelik dışalımı %33,4 oranında, toplam 

çelik dışalımı ise %9,9 oranında azaldı).  

2019 yılı Aralık ayına göre değişime bakıldığında ise 

2020 yılı Ocak ayında toplam çelik dışalımı %97,7, 

işlenmiş çelik dışalımı %20,4 oranında artış gösterdi. 

Dışalınmış işlenmiş çeliğin 2020 yılı Ocak ayındaki 

pazar payının %17 olarak gerçekleştiği öngörülüyor. 

Ocak (2020) ayında Aralık ayına göre dışalımında önemli 

artışlar yaşanan işlenmiş çelik ürünleri şunlar; 

güçlendirme çubukları (yaklaşık %134), tüm diğer metal 

kaplamalar (yaklaşık %126), ağır yapı kalıpları (%98,3), 

filmaşinler (%66,3), sıcak daldırma ile galvanizlenmiş 

saclar ve şeritler (%56,3), mekanik borular (%43), 

çekilmiş teller (%33), standart borular (yaklaşık %13) 

Ocak (2020) ayında deniz yoluyla gerçekleştirilmiş 

işlenmiş çelik dışalımında başlıca ülkeler Güney Kore 

(Aralık 2020’ye göre %8 oranında artışla 182.000 net 

ton), Brezilya (Aralık 2020’ye göre %579 oranında 

artışla 88.000 net ton), Japonya (Aralık 2020’ye göre 

%14 oranında artışla 76.000 net ton), İspanya (Aralık 

2020’ye göre %79 oranında artışla 55.000 net ton), 

Türkiye (Aralık 2020’ye göre %606 oranında artışla 

51.000 net ton)  (Steelguru, 28.02.2020) 

Filipinler, Standart Dışı İnşaat 

Demirlerinin Satışını Dizginlemek İçin 

Yeniden Girişim Başlattı 

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, halka yönelik 

tehlike oluşturdukları gerekçesiyle standart dışı ürünlere 

karşı uyarısını yinelediğini bildirdi. Ticaret Bakanı 

Ramon Lopez, standart dışı ürünlerin satılmasının 

yasadışı uyuşturucu satışına benzediği, çünkü her iki 

işlemin de Filipinlilerin yaşamını tehlikeye attığı 

yorumunda bulundu. 

 

 

Lopez, büronun çelik, çimento ve beton gibi kritik 

yapı gereçleri için uluslararası meslektaşlarıyla 

uyumlu standartlar getirdiğini, getirilen standartların 

da periyodik olarak gözden geçirildiğini söyledi. 

Lopez “Standarda uyumluluğu test etmede izlekleri 

daha da zorlaştırdık. Örneğin, örneklemeyi 

düzenledik. Önceden, dışalınan çeliğin büyüklüğü ne 

kadar olursa olsun içerisinden yalnızca üç parçayı test 

ediyorduk. Bugün ISO’nun ideal örnekleme ölçüsüne 

uyuyoruz: 20 bin ton için 50 parça örnekleme.” diye 

de ekledi. (Steelguru, 02.03.2020) 

Japonya’da İmalat Sektörü PMI 

Endeksi Şubat Ayında 47,8’e Geriledi 

2 Mart 2020 açıklanan Jibun Bank Japonya Satın 

Alma Yöneticileri Endeksine (PMI) göre Şubat ayında 

fabrikalardaki üretim faaliyetleri son dört yılın en 

düşük seviyesine geriledi. Açıklanan veriler 

kronavirüs salgınının dünyanın üçüncü büyük 

ekonomisi olan Japonya üzerinde yarattığı derin 

etkileri ortaya koyması bakımından endişe yarattı. 

Geçtiğimiz Ocak ayında 48,8 olan mevsimsel 

etkilerden arındırılmış PMI endeksi, Şubat ayında 

47,8’e geriledi. Endeksin 2016 yılı Mayıs ayından bu 

yana ilk kez bu kadar düşük bir seviyeye gerilediği 

görüldü. Japonya’da PMI endeksi dokuz aydır 

daralma ile büyüme arasındaki çizgi kabul edilen 50 

puanın altında seyrediyor.  

Verileri değerlendiren IHS Markit ekonomistlerinden 

Joe Hayes, Japonya’da sanayi sektörünün durumunun 

yakın vade perspektifinde olumlu sinyaller 

üretmediğini belirterek, üretimdeki zayıflamanın 

büyük ölçüde talep azalmasına bağlı olduğunu ve 

özellikle ara mallara ve sermaye mallarına olan 

talebin hızla düşmekte olduğuna dikkat çekti. 

Koronavirüs salgınının Çin ekonomisini alt üst 

etmesinden sonra, özellikle son birkaç hafta içerisinde 

Japonya ekonomisi üzerindeki baskının hızla artmaya 

başladığı belirtiliyor. Çin hali hazırda Japonya’nın en 

büyük ihracat pazarlarından birisi konumunda 

bulunuyor. Çin imalat sektörünün üretim için 

fabrikalarda ihtiyaç duyduğu bir çok ekipman ve 

yedek parça Japon firmalarından temin ediliyor. 

(Reuters, 02.03.2020) 
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ABD İmalat Sektöründe Üretim 

Faaliyetleri Ağustos Ayından Bu Yana En 

Düşük Seviyeye Geriledi 

IHS Markit tarafından hazırlan Amerika Birleşik 

Devletleri Şubat ayı imalat sektörü satın alma yöneticileri 

endeksi çalışmasına ilişkin sonuçlar 2 Mart 2020 

tarihinde açıklandı. Geçtiğimiz Ocak ayında 51,9 olan 

endeks değerinin Şubat ayında 50,7’ye gerilediği 

görüldü.  

Şubat ayı ortasında açıklanan flaş verilerin de 0,1 puan 

altında kapanan endeks, aynı zamanda Ağustos ayından 

bu yana gerçekleşen en düşük endeks değeri olarak da 

kayda geçti.  

Koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde 

meydana gelen bozulmanın hem mevcut üretim 

faaliyetlerini hem de yeni siparişleri olumsuz etkilediği 

belirtiliyor. 

Koronavirüse bağlı olarak hem ihracatın azaldığını, hem 

de tedarik zincirlerinde ciddi gecikmeler yaşandığını 

belirten IHS Baş Ekonomisti Chris Williamson, buna 

bağlı olarak Şubat ayında fabrikaların hem fiili 

üretimlerinin hem de siparişlerin düşüş eğilimine 

girdiğini söyledi. 

Resmi verilerin tarihsel ölçekte kıyaslanması yöntemiyle 

bir hesaplama yapıldığında, fabrika üretimleri ve 

siparişlerin yıllık %3 civarında bir hızla düşmekte 

olduğunu belirten Chris Williamson, buna bağlı olarak 

imalat sektöründeki istihdam kayıplarının da aylık 

ortalama 20 bin kişi olarak tahmin edilebileceğine dikkat 

çekti. 

Williamson ABD’de şu ana kadar daha çok tedarik 

zincirlerini etkilemekte olan salgın krizinin, kısa bir süre 

içerisinde tüketici taleplerini de olumsuz etkilemesinden 

endişe duyan birçok firmalar bulunduğunu belirtti.  

Williamson ayrıca, hali hazırda hisse senedi piyasasında 

yaşanmakta olan dalgalanmaların hem tüketicilerin 

harcama morallerini hem de iş insanlarının yatırım 

iştahlarını olumsuz etkilemekte olduğunu da sözlerine 

ekledi. (Reuters, 02.03.2020) 

    

 

 

 

 

Hyundai Çelik, Kadapa Çelik Üretim 

Tesisi İçin Andra Pradeş High Grade 

Çelik Şirketi ile Ortaklık Yapacak 

Yerel basında çıkan haberlere göre Andra Pradeş (AP) 

eyaleti hükümeti, Kadapa bölgesinde çelik tesisi 

kurmak için Koreli Hyundai Çelik Şirketi ile bir ön 

anlaşma imzalamayı düşünüyor. Tesis, AP High 

Grade Çelik Şirketi, AP Maden Geliştirme Şirketi ve 

Hyundai Çelik Şirketi’nin paydaşları olacağı bir 

Kamu-Özel Ortaklığı altında kurulacak. 

Gelen haberler “Görüşmeler sonuçlanmış olmasına, 

dahası ön anlaşmanın imzalanması için bir tarih 

kararlaştırılmış olmasına rağmen, Korona Virüsü-19 

korkusu nedeniyle ve Hyundai Çelik’in öngörüsel 

olarak 15.000 crore (Crore, Hindistan’da genellikle 

para tutarını tanımlamakta kullanılan birim olup 1 

crore 10 milyona eşittir.) Hindistan Rupisi’nin 

üzerinde bir yatırımla çelik tesisini kurmak istediğini 

dile getirmesi nedeniyle gecikti.” biçiminde. 

Andra Pradeş eyaleti başbakanı YS Jagan Mohan 

Reddy 23 Aralık 2019 günü tesisin temelini attı. 

Başlangıçta, ortaklık, yılda 3 milyon ton üretim 

kapasitesi olan ve aşamalı olarak yılda 10 milyon ton 

üretim kapasitesine ulaşacak birimi kuracak. 

(Steelguru, 03.03.2020) 

Çin’de Binek Otomobil Satışları Şubat 

Ayında %80 Azaldı  

Çin Binek Otomobil Üreticileri Birliği (CPCA) 

tarafından 4 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamada, 

koronavirüs salgını nedeniyle Şubat ayında binek 

otomobil satışlarının %80 oranında azaldığı bildirildi. 

Toplam satış rakamlarının açıklanmadığı duyuruda, 

otomobil bayilerinin Şubat ayının ilk üç haftası 

boyunca kademeli olarak işyerlerini tekrar açmaya 

başladıkları, ancak müşteri yoğunluğunun son derece 

az olduğu belirtildi.  

Üretici firmalardan Şubat ayı satış rakamını ilk 

açıklayan Toyota firmasından yapılan açıklamada, 

23.800 adet otomobil sattıklarını, geçen yılın aynı 

dönemiyle kıyaslandığında satışlarında %70’lik bir 

azalma gerçekleştiğini belirttiler. 
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Şu ana kadar 2,900’den fazla kişinin hayatına mal olan 

salgın, sadece üretimdeki tedarik zincirlerini bozmakla 

kalmayarak, tüketicilerin de moral seviyelerini ve seyahat 

kabiliyetlerini en alt seviyeye indirmiş bulunuyor. 

Öte yandan Çin’de binek otomobil pazarının ikinci büyük 

yabancı oyuncusu konumunda olan General Motors 

firmasının bölge başkanı Matt Tsien de yaptığı bir 

açıklamada, yılın ilk çeyreğinin sektör açısından çok zor 

geçmekte olduğunu, ancak ikinci çeyrekten itibaren 

yavaş yavaş düzelmeye başlamasını beklediklerini ifade 

etti. (Reuters, 04.03.2020) 

Almanya’da Perakende Satışlar Artarken 

Otomobil Satışlarında Düşüş Yaşanıyor 

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından 4 Mart 

2020 tarihinde açıklanan verilere göre, en son geçtiğimiz 

Aralık ayında %2 düşüş kaydeden perakende satışların 

Ocak ayında %0,9 oranında arttığı belirtildi.  

Ancak, Ocak ayında henüz Almanya’da etkisini 

göstermemiş olan koronavirüs, bugün itibarıyla 240 

vakaya ulaşmış bulunuyor. Almanya’dan henüz ölüm 

vakası bildirilmemiş olmakla beraber, şu ana kadar 

yapılan piyasa araştırmalarına göre Şubat ayı ekonomik 

verilerinin ve tüketici moralinin olumsuz yöne doğru 

evrilmekte olduğu belirtiliyor. 

Öte yandan, resmi olmayan kaynaklardan aktarılan 

bilgilere göre Şubat ayında Almanya’da yeni otomobil 

satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %11 oranında 

azalarak 240 bin adedin altında kaldığı iddia edildi. 

Resmi rakamların birkaç gün içerisinde Almanya Federal 

Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) tarafından açıklanacağı 

öğrenildi. Satışlarda yaşanan düşüşün virüs salgınıyla 

ilgili olup olmadığı ise henüz net olarak bilinmiyor.  

Almanya’nın Şubat ayı PMI verilerini hazırlayan IHS 

Markit analistlerinden Phil Smith, Reuters’e yaptığı 

açıklamada, Almanya’da iç piyasanın salgın haberlerinin 

etkisine karşı halen belli bir direnç formasyonunu 

sürdürdüğünü, ancak dış talebin çok fazla düşmesi ve 

Çin’in de Almanya’nın en önemli ticari partnerlerinden 

birisi olması nedeniyle, önümüzdeki haftalarda bu 

direncin kırılmasını da büyük bir olasılık olarak 

gördüğünü söyledi. (Reuters, 04.03.2020) 

      

 

Avrupa Birliği, Çin’den Çelik Jant 

Dışalımına Tarife Uygulayacak 

Avrupa Komisyonu, haksız bir biçimde düşük 

fiyatlarla satıldıkları sonucuna varması sonrası, 

önümüzdeki beş yıl boyunca Çin malı çelik jantların 

dışalımına %50,3 ile %66,4 oranları arasında vergi 

uygulayacağını açıkladı.  

Arabalar, traktörler, tırlar, otobüsler ve itfaiye 

araçlarında kullanılabilecek çelik jantlara uygulanacak 

olan vergiler 05.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecek 

ve beş yıl yürürlükte kalacak. Uygulanacak yeni 

vergiler, Ekim ayında belirlenmiş olan geçici 

nitelikteki önceki vergilerle eşleşmekte. Komisyon 

“Yeni vergiler, Çin’den çok düşük fiyatlarla yapılan 

dışalım nedeniyle sıkıntı çeken Avrupa çelik jant 

endüstrisi için oyun alanındaki düzeyi uygun duruma 

getirecek.” açıklamasında bulundu. 

15 Şubat 2019’da Avrupa Komisyonu, Çin Halk 

Cumhuriyeti çıkışlı çelik jantların Avrupa Birliği’ne 

(AB) dışalımına ilişkin karşı anti-damping 

soruşturması başlatmıştı. Soruşturma, internet 

sitesinde Türkiye ve Rusya da içerisinde olmak üzere 

tüm Avrupa’da 26 üreticiyi listelemiş olan Avrupa 

Jant Üreticileri Birliği’nin şikâyeti sonrası başlatıldı.  

Soruşturma, Çinli şirketlerin, 2018 yılında AB 

pazarına haksız biçimde düşük fiyatlarla 2 milyon 

çelik jant dışsattıkları ve 2015 yılından başlayarak AB 

pazarındaki paylarını ikiye katlayıp Birlik’teki 3000 

işyerini tehdit ettiklerini ortaya çıkardı. (Steelguru, 

05.03.2020) 
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https://steelguru.com/steel/eu-imposes-tariffs-on-steel-wheel-imports-from-china/556780


 

TARIM 

Koronavirüs’e Rağmen Çin’in ABD’den 

Yapacağı İthalatta Artış Bekleniyor 

ABD Tarım Bakanı Genel Sekreteri Sonny Perdue, Daha 

önce Çin ile yaptıkları anlaşma uyarında Çin tarafının 

verdiği 40 milyar dolarlık ithalat sözüne Koronavirüs’e 

rağmen sadık kalınacağını düşündüklerini söyledi.  

Perdue, Çin tarafından gelecek yeni ithal talepleri 

beklentileri karşılarsa, Amerikan çiftçilerine verilecek 

Pazar Kolaylaştırma Programı ödemelerinin üçüncü 

kısmına gerek duyulmayabileceğini de sözlerine ekledi. 

(agprofessional, 02.03.2020) 

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti,  Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

Alanında İşbirliğini Genişletiyor 

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 

veterinerlik ve bitki sağlığı alanında işbirliğini 

genişletecek ve iki ülke birbirlerinin veterinerlik ve bitki 

sağlığı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıyacaklardır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre, taraflar, canlı sığır ve 

hayvan ürünlerinin Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne 

taşınması için verilen belgelerin karşılıklı tanınması 

yönünde uygun çalışmalar yapacak.  Ayrıca, Diluju 

ilindeki Azerbaycan-Türkiye sınır geçiş noktasından 

tarım ürünlerinin işlenmesi ve geçmesini hızlandırmak 

için önlemler de alınacaktır. 

Türk İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan açıklamada; 

Azerbaycan ve Türkiye arasında gümrük işlemlerinin 

hızlandırılması öngörülmektedir. Her iki ülke 2020-2021 

döneminde dış ticaret operasyonlarının 

dijitalleştirilmesinde işbirliği yapacaktır. Bu işbirliğinin 

bir parçası olarak, her iki ülkenin dış ticaret 

operasyonlarını yürütmesi için gereken belgeler dijital bir 

veri tabanında depolanacak ve mallar gümrük noktasına 

ulaşmadan önce belgelerin kontrol edilmesine izin 

verilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla gümrükleme 

süresi önemli ölçüde azalacaktır. (en.trend.az, 

03.03.2020) 
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https://www.agprofessional.com/article/usda-says-it-will-take-months-make-mfp-30-decision
https://en.trend.az/world/turkey/3200725.html


 

ENERJİ 

LG Chem, EV (Elektrikli Araç) Verimini 

Artırmak İçin Polonya'daki Türk Tesisini 

Satın Aldı   

Güney Kore'nin en büyük kimya şirketi olan LG Chem 

Ltd. Salı günü elektrikli araç (EV) aküleri için tesisini 

genişletmek üzere Polonya'daki bir Türk televizyon 

montaj fabrikasını 31.4 milyon dolara satın aldığını 

söyledi. Bir şirket yetkilisi, “LG Chem geçen ay Türk 

elektronik ve cihaz üreticisi Vestel ile anlaşma imzaladı” 

dedi 

Televizyon montaj fabrikası, LG Chem'in Polonya'nın 

güneybatısındaki Wroclaw'daki EV batarya tesisinin 

yanında bulunuyor. Şu anda LG Chem, Güney Kore, Çin, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya'da 70 GW-saat 

kapasiteye sahip beş akü tesisine sahiptir. 

Güney Koreli kimya devi, bu yıl sonuna kadar 

kapasitesini 1.6 milyon elektrikli araca akü sağlayacak 

şekilde 100 GWh'ye çıkarmayı planlıyor. LG Chem, 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Fransız otomobil 

üreticisi Renault, Amerikan otomobil devi General 

Motors ve Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisi 

Hyundai Motor dahil olmak üzere en iyi 20 otomobil 

markasının 13'üne elektrikli araç pilleri sağlıyor. 

(en.yna.co.kr, 03.03.2020) 

OPEC’in Petrol Üretimi Son 10 Yılın En 

Düşük Seviyesinde 

OPEC üyesi ülkelerin daha önceki anlaşma seviyesinden 

bile daha çok üretim kısıtlamasına gitmelerinden dolayı 

ham petrol üretimi son 10 yılın en düşük seviyesine 

düştü. Diğer yandan Libya’daki petrol limanı blokajının 

da bunun üzerinde etkisi olduğu belirtiliyor.  

Sudi Arabistan başta olmak üzere Viyana’da yapılacak 

OPEC toplantısında daha çok üretim kısıtlama getirilmesi 

planlanırken, Rusya bu toplantıya katılmayacağını 

açıkladı. (oilprice, 03.03.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilere Göre 2019 Yılında 

Yenilenebilir Enerjide Artış 

Yaşanırken Güç Üretimi İçin Fosil 

Yakıtların Kullanımı Dönüm 

Noktasında 

Küresel enerjinin dağılımında bir dönüm noktası 

olarak 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 

Avrupa Birliği, Hindistan’da elektrik üretiminde 

kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanımı 

gerilerken toplam enerji üretimi arttı. 

Söz konusu üç ülke ve bölge, fosil yakıtlardan güç 

üretilmesinde en büyük dört güç üreticisinden 

üçüdür. Reuters’e güç üretimi verilerini sağlayan 

İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden 

enerji Profesörü Tomas Kaberger, fosil yakıt 

döneminin sonunun ufukta görünüyor olabileceğini 

söylüyor. 

Ayrıca, Japon Yenilenebilir Enerji Enstitüsü 

Yönetim Kurulu Başkanı ve İsveç devlet enerji 

şirketi Vattenfal’da yönetim kurulu üyesi de olan 

Kaberger’in sağladığı ve yerküre güç üretiminin 

%70’den fazlasını içeren verilere göre 2019 yılının 

çoğunda fosil yakıtlardan üretilen güç bir önceki 

yıla göre 156 Teravat Saat (TWh) (1 Teravat Saat, 

1.000.000 Megavat Saate eşittir.) kadar geriledi. Söz 

konusu rakam Arjantin’in 2018 yılındaki toplam 

enerji üretimine eşit. 

Kaberger’in söylediğine göre, veriler ayrıca 233 

teravat saate göre 297 teravat saat olarak 

yenilenebilir enerji üretiminin ilk kez toplam enerji 

üretiminden daha hızlı bir oranda attığını gösteriyor. 

(Reuters, 04.03.2020) 
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https://en.yna.co.kr/view/AEN20200303004400320?section=economy/economy
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/OPEC-Oil-Production-Dives-To-10-Year-Low.html
https://www.reuters.com/article/us-electricity-fossilfuel-decline/fossil-fuels-for-power-at-turning-point-as-renewables-surged-in-2019-data-idUSKBN20R0HU


 

HİZMETLER 

Turkcell, Huawei İle 800G Testini 

Tamamladı   

Turkcell, Huawei'nin ekipmanlarını kullanarak 

İstanbul'da iki veri merkezi arasında 800G iletim testini 

tamamladı. Turkcell Teknoloji Müdürü Gediz Sezgin, " 

Mevcut teknolojimizi güçlendirmek ve üstün kullanıcı 

deneyimi için ağlarımızı 5G'ye hazırlamak için altyapı 

yatırımlarımıza devam ediyoruz. 5G döneminde, sanal 

gerçeklik uygulamaları, otonom sürüş ve akıllı şehirler 

dijital alanda dayanak noktası olacak. Yüksek hızlı veri 

ihtiyaçları en yüksek seviyede olacak ve uzaktan cerrahi 

ve robotlar gibi yeni nesil teknolojiler çok çeşitli 

sorunlara çözümler sunacak. Ağımızda 

konuşlandırdığımız 800G ve 400G uzun mesafeli 

kanallar aracılığıyla hızla artan kapasite ihtiyaçlarına 

kolayca cevap verebildik. Turkcell, gelecekte yeni 

teknolojiler konusunda sektöre öncülük etmeye devam 

edecek " dedi. (convergedigest, 03.03.2020) 
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https://www.convergedigest.com/2020/03/turkcell-completes-800g-test-with-huawei.html


 

ÇEVRE 

İngiltere’de Karbon Emisyon Düzeyi 1888 

Seviyelerine İndi 

Carbon Brief adlı analiz şirketi, son on yılda İngiltere’de 

Karbon Emisyon Düzeyinin %29 azalarak 1888 

seviyelerine indiğini açıkladı. Geçen yıl İngiltere’de 

karbon emisyonu %2,9 düşerek son 7 yıldır aralıksız 

düşme eğilimini devam ettirdi. Düşüşteki en büyük pay 

kömür tüketimdeki düşüş olarak gösteriliyor. 

(energylivenews, 03.03.2020) 

2100 yılında Dünyadaki Plajların Yarısı 

Yok Olacak 

Doğa İklim Değişikliği dergisi, iklim değişikliği 

nedeniyle yükselen deniz seviyesi yüzünden 2100 yılında 

kadar dünyadaki kum plajlarının yarısının yok olacağını 

açıkladı. Dahası küresel fosil yakıt kullanımı ciddi oranda 

azalsa bile 2100’e kadar kum plajlarının üçte birinin yok 

olacağı söyleniyor.  

Plajlar sadece turizm gelirleri nedeniyle değil, fırtına ve 

sel gibi doğal afetlerin önünde bir set görevi görmeleri 

nedeniyle de ayrıca önem taşıyorlar. 

Yazıda bu olaydan en çok etkilenecek plajların; 

Avusturalya, Kanada, Şili, ABD, Meksika, Çin, Rusya, 

Arjantin, Hindistan ve Brezilya olduğu vurgulanıyor. 

(news.cgtn, 04.03.2020) 
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https://www.energylivenews.com/2020/03/03/uks-carbon-emissions-now-at-1888-levels/
https://news.cgtn.com/news/2020-03-04/Half-of-world-s-beaches-could-vanish-by-2100-OzVQ8YdZeg/index.html


 

EKONOMİ 

İran ve Türkiye Yıllık 30 Milyar Dolarlık 

Karşılıklı Ticaret Hacmi Hedefliyor    

İran Uluslararası Çalışma, Kooperatifler ve Sosyal Refah 

Bakanlığı tarafından; İkili Ticaret ve Ekonomik 

İşbirliğini genişletmek amacıyla düzenlenen toplantıda, 

Türkiye ile yıllık 30 milyar dolarlık ikili ticaretin 

hedeflendiği açıklaması yapılmıştır. 

CEO'ların ve holdinglerin, şirketlerin ve kooperatiflerin 

temsilcilerinin huzurunda gerçekleşen söz konusu 

toplantıda, Bölgedeki iki ülkenin statüsünün önemi, İran 

ve Türkiye arasındaki köklü tarih ve kültürel-tarihsel 

ortaklıkları vurgulanmıştır. İki ülkenin Ekonomik 

İşbirliği Örgütü (ECO) ve D-8 üyeliği dikkate 

alındığında, iki ülke arasındaki ekonomik bağların 30 

milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi değişimiyle 

desteklenmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. 

(c.newsnow.co.uk, 01.03.2020) 

Küresel Ekonomi, Koronavirüsün 

Yayılmasıyla Finansal Krizlerden Bu 

Yana En Ağır Tehdit İle Karşı Karşıya 

OECD’nin 2 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Ara Dönem 

Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Covid-19 

Koronavirüsünün finansal krizlerden bu yana global 

ekonomi için en ciddi tehdidi oluşturduğu 

belirtilmektedir. Çin’den diğer bölgelere yayılan Covid-

19, insanların sağlığını tehdit etmekte ve ekonomide 

bozulmalara neden olmaktadır. Bu durum, sağlık 

konusundaki kaygıları artırmanın yanı sıra insan, mal ve 

hizmetlerin hareketinde daha geniş kısıtlamalar, tüketici 

güveninde düşüş ve üretim yavaşlaması risklerini de 

beraberinde getirmektedir.  

Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda hem 

Koronavirüsün büyük ölçüde kontrol altına alınmasını 

içeren en iyi durum senaryosu, hem de salgının domino 

etkisi ile geniş çapta yayılma ihtimalindeki beklentilere 

yer verilmiştir. En iyi durum senaryosunda bile, küresel 

değer zincirleri ve emtialardaki bozulma ve turizmdeki 

düşüşün etkisiyle 2020 yılı ilk yarısında büyümede ciddi 

bir yavaşlama beklendiği belirtilmektedir. 2019’da %2,9 

ile hâlihazırda zayıf olan küresel ekonomik büyümenin 

2020’de %2,4’e düşeceği tahmin edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

2021’de ise küresel ekonomik büyüme oranının 

%3,3 ile daha makul bir seviyeye çıkması 

beklenmektedir. Ayrıca, 2019’da %6,1 olan Çin’in 

büyüme oranı ise aşağı yönlü revize edilmiş ve 2020 

yılı için %5’in altına düşmesinin beklendiği 

açıklanmıştır. 

Ancak, salgının Asya-Pasifik bölgesi ve gelişmiş 

ekonomileri de içerecek şekilde çok geniş çapta 

yayılması durumunda, küresel büyüme oranının 

OECD’nin geçtiğimiz Kasım ayındaki bir önceki 

2020 projeksiyonunda öngördüğü oranının yarısı 

olan %1,5’e düşebileceği tahmin edilmektedir.  

Sınırlama için alınacak önlemler ile güven kaybının 

üretim ve harcamaları etkileyerek Japonya ve Euro 

Bölgesi de dâhil olmak üzere bazı ülkeleri resesyona 

sürükleyebileceği öngörülmektedir.  

Her iki durumda da OECD; hükümetleri 

Koronavirüsün yayılmasını sınırlamak, insanları ve 

iş dünyasını virüsün etkilerinden korumak ve 

ekonomide talebi artırmak için acilen harekete 

geçmeye çağırıyor. (oecd.org, 02.03.2020) 
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http://c.newsnow.co.uk/A/1021853355?-18806:4735
http://www.oecd.org/economy/global-economy-faces-gravest-threat-since-the-crisis-as-coronavirus-spreads.htm


 

B2B Pazar Yeri Ankorstore Almanya'da 

Faaliyete Geçti 

Fransız B2B pazarı Ankorstore Almanya'da kapılarını 

açtı. B2C tarzında bir web sitesini akıllara getiren 

platform, markalar ve perakendeciler arasındaki ürün 

dağıtımını bugünün ihtiyaçlarına uyarlamak istiyor.  

2019 yılında Fransa'da kurulan şirket daha sonra İspanya 

ve Belçika'ya genişlemişti. Bu hızlı genişleme Global 

Founders Capital, Alven ve Aglaé Ventures liderliğinde 

yapılan ve ilk turunda toplanan 6 milyon Avroluk fon 

sayesinde mümkün oldu.  

Ankorstore ile kurucular sabit perakendecilere, özellikle 

çevrimiçi perakendecilere karşı durma fırsatı vermek 

istiyorlar. Kurucu ortak Pierre-Louis Lacoste: 

“Günümüzde bir üreticinin veya bir markanın ürünlerini 

Avrupa çapında çevrimdışı satması zor, aynı zamanda 

fiziksel mağaza perakendecilerinin e-ticaretle rekabet 

etmek için farklı ve otantik marka seçimlerini hızla 

bulmaları da çok zor”. “Nihai tüketicilerin örneğin 

Zalando'dan bildikleri B2C deneyimini, verimlilik ve 

esneklik kazanmaları için perakendecilere erişilebilir 

hale getirmek istiyoruz.” dedi.  

Ankorstore'un sadece Almanya'daki hedefi 800 binden 

fazla perakendeciye ulaşmaktır. Bunu perakendecilere 

binlerce markaya erişim ve 60 gün sonra ödeme yapma 

imkânı vererek elde etmek istiyor.  

Ayrıca, perakendeciler ürünleri toplu olarak sipariş 

vermeden önce test edebilirken, minimum sipariş miktarı 

da düşüktür. Piyasaya sürülmesinden bu yana 3.000'den 

fazla aktif perakendeci ve 400'den fazla marka çevrimiçi 

B2B pazarına bağlandı. (ecommercenews, 02.03.2020) 

Instagram, İçerik Oluşturucuları Satın 

Alma Sürecine Yaklaştırıyor 

Instagram, uygulama içinde doğrudan ticareti mümkün 

kılmak için çeşitli girişimler üzerinde çalışmaktadır. 

Instagram Mayıs 2019'dan itibaren, belirli içerik 

oluşturucuların yayınlarında görünen ürünleri 

etiketlemesine ve ardından satın alma fırsatlarına 

bağlanmasına izin vermeye başlamıştır.  

Bu özellik başlangıçta markalara ve perakendecilere 

yönelik olarak hazırlanmış, ancak, genişletilmiş testte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayrıca güzellik ve moda alanındaki ünlü ve önemli 

yaratıcıların da kullanımına sunulmuştur. 

İçerik oluşturucular ürünleri paylaşımlarında 

etiketlediklerinde, burada yer alan linkler 

Instagram'ın geçen yıl Mart ayında test etmeye 

başladığı satın alma işlemlerini tamamlamak için 

güvenli bir yol olan Instagram “Checkout”a 

yönlenmektedir.  

Yalnızca Instagram “Checkout”a katılmış olan 

markalar ve perakendeciler, içerik oluşturucular 

aracılığıyla alışveriş yapılabilir yayın özelliğini 

kullanabilmektedir. 

İçerik oluşturucuları sosyal ticaret planlarına dâhil 

etmek, birçok kullanıcı oradaki içerik 

oluşturucuları takip ettiğinden Instagram'da 

anlamlıdır.  

GlobalWebIndex'in 2019 "Influencer Marketing" 

raporuna göre, 16 ila 64 yaşları arasındaki 

ABD’deki ve İngiltere’deki internet kullanıcılarının 

% 41'i Instagram'ı, % 39'u Facebook’u 

etkileyicilerle etkileşimde bulunmak için 

kullanmaktadır.  

Instagram kullanıcıları, içerik oluşturucu odaklı 

ticaret için muhtemel hedefler olarak 

görülmektedir. Genç oldukları için (ABD’li 

kullanıcıların % 60,8'i geçen yıl 35 yaşından daha 

gençti) takip ettikleri etkileyicilerin ilgi alanlarına 

oldukça açıktırlar.  

GlobalWebIndex’in Ağustos 2019 tarihli 

çalışmasında, Z neslinin ve Y neslinin 

katılımcılarının yaklaşık beşte birinin bir önceki ay 

sosyal medyada bir etkileyiciden veya ünlü 

paylaşımından esinlenerek bir satın alma 

gerçekleştirdiği duyurulmuştur.  

GlobalWebIndex Z neslini 16 ile 22 yaşları 

arasında ve Y neslini 23 ile 36 yaşları arasındakiler 

olarak tanımlamaktadır. X neslinin % 16'sı (37-55 

yaş) ve bebek patlaması neslinin (56-64 yaş) % 6'sı 

sosyal medyada bir etkileyiciden veya ünlü 

paylaşımından esinlenerek bir satın alma 

gerçekleştirmiştir. (emarketer, 02.03.2020) 
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