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AMERİKA 

ABD’de İşsizlik Haklarından Yararlanma 

Başvuruları 1,5 Milyon ile Ekonomistlerin 

Beklentilerinin Üzerinde Gerçekleşti 

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü 

yapılan açıklamaya göre, işsizlik haklarından yararlanma 

başvuruları 20 Haziran ile biten haftada 1,5 milyon oldu.  

Söz konusu değer ekonomistlerin medyan beklentisi olan 

1,3 milyonun hafifçe üzerinde gerçekleşti. Böylelikle 

işsizlik haklarından yararlanma başvuruları üst üste 12 

haftadır azalmış oldu. 14 haftalık bazda ise işsizlik 

haklarından yararlanma başvuruları 47 milyon olarak 

gerçekleşti. (Business Insider, 25.06.2020) 
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https://www.businessinsider.com/us-weekly-jobless-claims-filings-unemployment-insurance-coronavirus-recession-economy-2020-6


 

 

 

 

 
 

 

 

 

SANAYİ 

Nissan’ın Japonya’daki Tesislerinde 

Vardiya Kesintileri Devam Ediyor 

Firmanın web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 

Japonya’nın güneyindeki Kyushu’da bulunan fabrikaların 

birisinde 29 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında 

tüm gece vardiyalarının iptal edildiği duyuruldu. 

Kyushu’daki diğer fabrikada ise 20 Temmuz ile 31 

Temmuz tarihleri arasındaki gece vardiyaları iptal 

edilecek. 

Ayrıca firmadan yapılan açıklamada Oppama’daki 

fabrikada Temmuz ayında iki gün süreyle üretimin 

durdurulacağı, Tochigi’deki fabrikanın ise Temmuz 

ayında sekiz gün süreyle kapalı kalacağı belirtildi. 

Nissan’ın üretimde kesintiye devam kararı, diğer küresel 

otomotiv üreticilerinin son dönemde aldıkları kararlar ve 

uygulamalarla paralellik arz ediyor. 

İçinde bulunduğumuz yılın başından itibaren dünyadaki 

birçok otomobil üreticisi firma, koronavirüs salgınına 

bağlı olarak uygulamaya koyulan karantina tedbirlerine 

ve ayrıca piyasadaki talebin son derece zayıflamış 

olmasına da koşut olarak, hem üretimlerinde hem de 

istihdamda ciddi oranlarda kesintiler yapmak zorunda 

kaldılar. Nissan firması da geçtiğimiz Şubat ayından 

itibaren ilk önce Çin’deki üretim tesislerinden başlamak 

üzere, dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren diğer 

fabrikalarında da üretim ve faaliyet kısıtlamalarına gitmiş 

bulunuyor. 

Nissan, koronavirüs salgının yarattığı krizden en sert 

etkilenen otomotiv firmalarının başında geliyor. Şirketin 

satış ve kar performansları virüs salgınının öncesinde de 

bozulmaya başlamış ve son on bir yıldır ilk kez 2019 

yılında zarar açıklamasının ardından, geçtiğimiz ay şirket 

yönetimi radikal bir yeniden yapılanma programı 

açıklamıştı. (Reuters, 19.06.2020) 

İngiltere’de Sanayi Üretim Endeksi Son 

40 Yılın En Düşük Seviyelerine Geriledi 

İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nun (CBI) hazırladığı 

sanayi üretimi endeksi çalışmasına ilişkin sonuçlar 22 

Haziran 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. 

Açıklanan verilerde İngiltere’de ikinci çeyrek dönemde 

sanayi üretiminin tarihsel rekor seviyelere gerilediği 

görüldü.  

 

CBI verilerine göre geçtiğimiz Mayıs ayında -62 

olarak ölçülen İngiltere sanayi siparişleri endeksi, 

Haziran ayında küçük bir miktar yükselişle -58 olarak 

ölçüldü. Fakat ölçülen bu değerin salgın öncesindeki 

değerlerin çok altında olması ve özellikle de ihracata 

yönelik sanayi siparişlerinin son kırk üç yılın en 

düşük seviyelerine gerilemiş olmasına dikkat çekildi. 

Ocak ile Mart ayları arasındaki birinci çeyrek 

dönemde toplamda -54 olarak ölçülen sanayi üretim 

endeksi, Nisan ve Haziran ayları arasındaki dönem 

sonunda ise -57 puana geriledi. Bu puan, ilk kayıtların 

tutulmaya başlandığı 1975 yılından bu yana 

gerçekleşen en düşük seviye olarak kaydedildi. 

Yine resmi istatistiklere göre, sanayi üretiminin Nisan 

ayında bir önceki yıla göre %28,5 oranında azaldığı 

açıklanmıştı. 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

önümüzdeki üç aylık dönem için (Temmuz-Eylül) 

daha az kötümser bir bakış sergiledikleri belirtilen 

CBI raporunda, sektör temsilcilerinin hali hazırda -49 

olan imalat sektörü üretim endeksinin önümüzdeki 

dönemde yaklaşık -30 seviyesine yükselmesini 

bekledikleri ifade edildi.  

Raporda ayrıca, İngiltere’nin uzun vadeli sanayi 

üretimi endeksi ortalamasının +8 olduğu ve son 

dönemde gerçekleşen en sert düşüşlerin otomotiv, 

makine ve metal sektörlerinde yaşandığı da belirtildi. 

(Reuters, 22.06.2020) 

Çelik Kullanıcıları Hindistan Üretimi 

Çeliği Kullanmaya Çağrıldı 

PTI (Press Trust of India-PTI, Hindistan’ın en büyük 

haber ajansı olup, merkez ofisi başkent Yeni 

Delhi’dedir.) Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra 

Pradhan'ın endüstri kollarının yalnızca yurt içinde 

üretilen çeliği kullanmasını sağlamak için sektörün 

tüm paydaşlarını bir araya gelmeye çağırdığını 

bildirdi. Bakan, “Halen yurt içinde üretilen çeliği 

çeşitli nedenlerle kullanmayan birçok sektör var. 

Madencilik endüstrisi, maden işleme endüstrisi, 

ergitme fırını dernekleri, ikincil çelik sektörü ya da 

bütünleşmiş çelik tesisleri de içerisinde olmak üzere 

tüm paydaşlar bir araya gelmedikçe, çeliği başka bir 

düzeye taşımak zor olacaktır.” yorumunda bulundu. 
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nissan-production/nissan-cuts-more-shifts-at-japan-car-plants-due-to-low-demand-idUSKBN23Q0HB
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-industry/uk-factories-suffer-worst-quarter-on-record-cbi-says-idUSKBN23T1BO?il=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakan ayrıca, “İç pazarda çelik istemi çok düşük, 

dolayısıyla sektörü ayağa kaldıracak tüm programları 

devreye sokacağız. Bağımsızlıktan bu yana, son altı yılda 

hammaddeyi sektörün kullanımına sunmak için 

reformların çoğu hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Hepimiz tümüyle Hindistan'da üretilen çelik ile 

gereksinimlerimizi karşılamak için çabalamalıyız” diye 

de ekledi. Son birkaç çeyrekte, ekonomik yavaşlama ile 

ardından gelen Korona virüsü salgını ve sonuçta ortaya 

çıkan tasfiyeler nedeniyle yerel çelik istemi düştü. 
(Steelguru, 22.06.2020) 

Çin’de Elektrikli Araç Üretim Kotalarının 

Geçici Olarak Gevşetilmesi Planlanıyor 

Çin Sanayi Bakanlığı’ndan 22 Haziran tarihinde yapılan 

bir açıklamada; önümüzdeki dönemde elektrikli araç 

üretimini teşvik etmek ve çevre kirliliğini önlemek 

amacıyla yürürlükte olan üretim kota miktarlarının geçici 

olarak gevşetilmesinin planlandığı bildirildi. Alınan bu 

kararla, salgın nedeniyle zor durumda olan otomotiv 

sektörüne destek verileceği ve otomobil satışlarının 

canlandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Hava kirliliği 

problemi sıralamasında dünyada başı çeken ülkelerden 

birisi olan Çin’de, fosil yakıtlı araç üretiminin kontrol 

altında tutulması amacıyla çok sıkı tedbirler uygulanıyor.  

Çin’de faaliyet gösteren otomotiv üreticileri, yeni nesil 

enerji kaynaklı araç olarak tabir edilen elektrikli, hibrit ya 

da hidrojen yakıtlı araçları ürettikleri ölçüde artı puan 

elde ederek, bu artı puanları diğer klasik yanmalı motorlu 

araç üretiminden kaynaklanan eksi puanlardan düşmek 

suretiyle bir denge yaratmak zorunda kalıyorlar. Bu 

durum özellikle piyasaların canlı olmadığı dönemlerde 

otomotiv sanayicileri üzerinde finansal baskı 

yaratabiliyor. Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 

mevcut kota uygulamasında bir istisna yapılarak, 

otomotiv sanayicilerinin klasik yanmalı motorlu araç 

üretiminden bu yılsonuna kadar topladıkları negatif 

puanları gelecek yıl elde edecekleri yeşil puanlardan 

düşmelerine olanak tanınacağı belirtildi. Bir nevi 

yükümlülük ertelemesi anlamına gelen bu uygulama ile 

otomobil üreticilerinin bu yıl bir nebze rahatlatılması 

amaçlanıyor. Yeni nesil enerji kaynaklı araç segmentinde 

üreticilerin yeni modeller yaratıp lanse etmeleri 

diğerlerine göre çok daha maliyetli bir süreç teşkil 

ediyor. Kotaların gevşetilmesi ile birlikte üreticilerin hem 

yeni model lansmanlarını erteleme olanağına kavuşmaları 

hem de yüksek maliyetli ve iddialı pazarlama 

kampanyaları düzenlemek zorunda da kalmamaları 

hedefleniyor.  (Reuters, 22.06.2020) 

Salgının Etkisi Altındaki İngiliz 

Otomotiv Sektörü Daha Fazla Destek 

Bekliyor 

İngiliz otomobil sanayicilerinin koronavirüs salgını 

sürecinde hükümete bir çağrıda bulunarak daha fazla 

destek talep ettikleri bildirildi. 

Sektörde çalışmakta olan personelin yaklaşık üçte 

birinin zorunlu izne çıkarıldığı hatırlatılarak, özellikle 

satışları canlandırmak amacıyla alım satımdaki vergi 

indirimleri de dahil olmak üzere ekstra tedbirlerin 

alınması sektör temsilcileri tarafından talep edildi. 

İngiltere’de Mart ayında zorunlu olarak kapatılan 

otomobil fabrikalarının bir kısmının halen kapalı, bir 

kısmının ise düşük kapasite ile çalışmaya geri 

döndüğü ve sektördeki üretim hacminin uzun yıllardır 

görülmeyen seviyelere gerilediği belirtiliyor. 

 İngiltere Motorlu Araç Üreticileri Birliği (SMMT) 

tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 

İngiltere’de yılsonu itibarıyla otomobil ve kamyonet 

üretiminin üçte bir oranında azalarak toplam 920.000 

adette kalmasının beklendiği belirtilerek, sektördeki 

her altı çalışandan birisinin işini kaybetme riski ile 

karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. 

Hükümetin zorunlu izne gönderilen personele 2.500 

sterlini geçmemek üzere maaşının %80’lik kısmını 

ödediğini söyleyen SMMT Başkanı Mike Hawes, 

bunun önemli bir destek olmakla beraber yeterli 

olmadığını savundu.  

Dünyanın bazı ülkelerinde uygulanmakta olan 

tedbirleri de ek olarak talep ettiklerini söyleyen 

Hawes, otomotiv sektörü olarak hükümetten özellikle 

piyasa talebini canlandıracak ve buna bağlı olarak 

üretimi ve istihdamı destekleyerek ekonominin 

çarklarını yeniden döndürecek kapsamlı tedbirler 

açıklamasını beklediklerini ifade etti.  

İngiltere’nin en büyük ihracat kalemi olan otomotiv 

sektörü açısından en büyük endişelerden birisinin de 

önümüzdeki Brexit sürecinin seyri olduğu belirtiliyor. 

 2020 yılının sonu itibarıyla geçiş döneminin son 

bulacağı göz önünde bulundurulduğunda, AB ile 

avantajlı ticaret şartlarının sağlanamaması halinde, bu 

durumdan en olumsuz etkilenecek sektörlerin başında 

otomotiv sektörünün geldiği belirtiliyor. 
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https://steelguru.com/steel/steel-users-urged-to-use-made-in-india-steel/560443
https://www.reuters.com/article/us-china-autos-electric/china-may-ease-green-rules-for-electric-car-production-this-year-idUSKBN23T0LD
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SMMT tarafından yapılan bir diğer açıklamada da, 

AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılma senaryosunun 

gerçekleşmesi halinde otomobil ve kamyonet üretiminin 

azalmaya devam ederek en geç 2025 yılına kadar 1950li 

yılların üretim hacimlerini yansıtacak şekilde yıllık 

850.000 adedin altına düşebileceği uyarısında bulunuldu. 

(Reuters, 23.06.2020) 

İspanya’da Otomobil Üretimi Mayıs 

Ayında Artış Gösterdi 

İspanya’da geçtiğimiz Nisan ayında tarihsel rekor 

seviyelere gerileyen otomotiv üretiminde Mayıs ayı 

itibarıyla az da olsa artış kaydedildiği, ancak bu artışa 

rağmen Mayıs ayı üretiminin geçen yılın aynı dönemi ile 

kıyaslandığında hala son derece düşük kaldığı bildirildi.  

İspanya Otomobil Üreticileri Birliği (ANFAC) tarafından 

25 Haziran 2020 tarihinde açıklanan verilere göre, Mayıs 

ayında otomobil üretimi bir önceki yıla göre %68 

oranında azalarak 92.900 adette kaldı. Karantina 

tedbirlerinin daha sıkı olduğu ve üretim hatlarının adeta 

felç olduğu Nisan ayında ise üretim %98 oranında 

azalmıştı. 

Nissan Firması geçtiğimiz ay ülkede faaliyet gösteren en 

büyük fabrikasını kapatacağını duyurmuş, binlerce 

kişinin işsiz kalmasına neden olacak olan bu kararın 

ardından İspanyol hükümeti de otomotiv sektöründeki 

yatırımları teşvik amacıyla bu aybaşında 3,7 milyar Avro 

tutarında bir destek paketi açıklamıştı. (Reuters, 

25.06.2020) 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-autos/uk-car-sector-calls-for-more-government-help-to-handle-virus-hit-idUSKBN23U0F6
https://www.reuters.com/article/spain-autos-output/spanish-car-production-shows-may-recovery-after-april-slump-idUSL8N2E22KD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MADENCİLİK 

SolGold, Ekvator’daki Bölgesel Arama 

Çalışmalarına Yeniden Başlıyor 

SolGold (SolGold, Avustralya, Ekvator ve Solomon 

adalarında etkin altın ve bakır madenciliği şirketidir. 

Şirketin merkez ofisi Avustralya’nın Brisbane 

kentindedir.), Ekvador genelinde şirketin bölgesel keşif 

programı hakkında bir güncelleme yayınladı. 

Gerçekleştirilen tüm çalışmaların Korona virüsü salgını 

ve hükümet kısıtlamaları nedeniyle duraklamasının 

ardından SolGold, çalışma alanında katı Korona virüsü 

protokollerine uyacağına ilişkin verdiği bir dizi taviz 

üzerine keşif çalışmalarına yeniden başladı.  

SolGold’un tepe yöneticisi Nicholas Mather, 

“SolGold’un, Ekvator'un kuzeyinden güneyine 

madenciliğe uygun verimli kemerler üzerinde yeralan 

dört işlevsel iştirakindeki kapsamlı imtiyaz hakkı, 

tümüyle sahip olunacak dikkate değer bakır ve altın 

külçesi rezervlerinin olduğu bir damarın keşfedilmesi için 

ortam sağlıyor” açıklamasını yaptı. Ekvator Hükümeti, 

mineral madenciliği ve maden arama endüstrisinin, 

Korona virüsü salgınından sonra ulusal ve yerel 

ekonomilerin yeniden inşasında oynayacağı kritik rolü 

net bir biçimde kabul ediyor. Ulusal yetkililer, üretim 

çalışmalarına geri dönüşü teşvik ediyorlar. Rio Amarillo, 

Chical, Cisne-Loja, Sharug ve Timbara da içerisinde 

olmak üzere diğer öncelikli bölgesel projelerde de saha 

çalışmaları yeniden başladı. (Steelguru, 23.06.2020) 

Polonya’da Korona Virüsünün Vurduğu 

12 Madende Bakım Çalışmaları Sürüyor 

Reuters Haber Ajansı, Haziran ayı başlarında Polonya 

Hükümetinin madenciler arasında koronavirüs 

vakalarının hızla yayılmasını önlemek için üretimi 

durduracağını açıkladığı 12 Polonya kömür madeninde 

güvenlik nedeniyle bakım çalışmalarına devam ettiğini 

bildirdi. Polonya Devlet Varlıkları Bakanı Jacek Sasin 8 

Haziran'da, devlet tarafından işletilen JSW'ye 

(Jastrzębska Spółka Węglowa-JSW, Polonya’nın, yıllık 

12 milyon ton üretimiyle başlıca kömür madenciliği 

şirketlerindendir.) ait iki madende ve PGG (Polska Grupa 

Górnicza-PGG, Kıta Avrupası’nın en büyük madencilik, 

Avrupa Birliği’nin en büyük taş kömürü üreticisi olan 

Polonya şirketidir.) tarafından işletilen 10 madende üç 

hafta boyunca üretimin durdurulacağını açıklamıştı. 

 

 

Ancak haber kaynakları ve madencilik şirketleri 

temsilcileri, 12 madende bakım ve onarım 

çalışmalarının sürdüğünü söylediler. 12 madenin de 

28 Haziran’a kadar en alt düzeylerde çalışması 

bekleniyor. 

Söz konusu durumu bilen bir haber kaynağı, 10 PGG 

madeninde, madenin durumuna bağlı olarak, olağan 

çalışmaların %30’u ile %50’si arası kadar bir düzeyde 

çalışıldığını söyledi. Eğer madenler üç hafta boyunca 

tümüyle kapatılmış olsaydı, PGG’nin üretimi 1,3-1,5 

milyon ton arası düşecekti. 

JSW şirketinin sözcüsü, virüsten etkilenen iki 

madenin, normal düzeyin %20’si ile %30’u aralığında 

çalıştığını bildirdi,  ancak bu oran aralığının madene 

ve o günün verilerine göre değişen çok kaba bir 

tahmin olduğunu da ekledi. 

Polonya Salı günü, 129'u Silezya kömür havzasında 

olmak üzere, 300 yeni korona virüsü vakası 

bildirmişti.  (Steelguru, 24.06.2020) 

Bakır Piyasası Ocak-Nisan 2020 

Döneminde Az Açık Verdi 

Dünya Metal İstatistikleri Bürosu, bakır piyasasının 

2019 yılının tümünde 268 kiloton (kiloton-kt, bir 

ağırlık ya da kütle birimi olup 1 kiloton 1.000 tona 

eşittir.) açık vermesi sonrası Ocak-Nisan 2020 

döneminde de 2,4 kt açık verdiğini duyurdu. Rapor 

edilen stoklar ilk çeyrek dönemde arttı, ancak Nisan 

sonunda bir miktar gerileyerek, 2019 Aralık ayı 

sonundaki biraz üstünde, 247 kt olarak gerçekleşti. 

Söz konusu bu artış, Londra Metaller Borsası 

depolarına yapılan 106,8 kt net teslimatı ve 2,2 kt 

artan Comex (Comex, altın, platinyum, bakır, gümüş 

ve benzeri değerli metallerin işlem gördüğü ABD'de 

yer alan vadeli işlem borsasıdır.) stoklarını içermekte. 

Şanghay stokları ise Ocak-Nisan döneminde 135,4 kt 

arttı. İstem belirgin bir biçimde ölçülmekte, 

dolayısıyla ülkelerin sokağa çıkma kısıtlamalarının 

etkilerinin alım satım istatistiklerine tam olarak 

yansımamış olması olasılığı mevcuttur.  

Özellikle Çin Hükümet stoklarında karşılaşılan 

bildirilmemiş stok değişiklikleri üzerinden tüketim 

hesaplaması yapılmasına izin verilmemektedir.  
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Ocak-Nisan 2020 döneminde dünya maden üretimi 2019 

yılının aynı dönemine göre %1,9 oranında artışla 6,62 

milyon ton oldu. Yine Ocak-Nisan 2020 döneminde 

küresel rafine üretim Çin’de (326 kt’ye kadar) ve Şili’de 

(80 kt’ye kadar) kaydedilen önemli artışlarla geçen yılın 

aynı dönemine göre %6,2 oranında yükselerek 7.9 

milyon ton oldu. 

Ocak-Nisan 2020 dönemi için küresel istem, 2019 yılının 

aynı dönem rakamı olan 7,7 milyon tona karşılık 7,89 

milyon ton oldu. Ocak-Nisan 2020 dönemi için Çin’in 

net istemi 2019 yılının ilk dört aylık rakamından %3,6 

oranında daha yüksek bir biçimde 4.056 kt olarak 

gerçekleşti. AB28 (AB28: AB’ye üye 27 ülke ve birlikten 

ayrılan İngiltere) üretimi %5 oranında geriledi, istemi ise 

2019 yılının karşılaştırılabilir döneminin toplamından 92 

kt daha düşük gerçekleşti. Nisan 2020’de rafine bakır 

üretimi 1952.0 kt olurken istem 2116.2 kt oldu. 

(Steelguru, 25.06.2020) 
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https://steelguru.com/metal/copper-market-in-tiny-deficit-in-january-to-april-2020/560592


 

TARIM 

İngiltere Et Endüstrisi Eylül Ayından 

İtibaren Avrupa Siparişlerini Kaybetme 

Riskiyle Karşı Karşıya Kalabilir 

İngiltere'deki en büyük et şirketlerinden bazılarını temsil 

eden İngiliz Et İşleyicileri Derneği CEO'su Nick Allen 

tarafından yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin 

önümüzdeki birkaç hafta içinde Brexit geçiş döneminden 

sonra hangi ihracat sertifikası ve tarife düzenlemelerinin 

yapılacağını açıklamaması durumunda, İngiliz et 

şirketlerinin Eylül ayından itibaren AB’deki 

müşterilerinin siparişlerini kaybetmeye başlayacağı ifade 

edilmiştir. 

Bu durum, özellikle Avrupalı perakendecilerin 

siparişlerinin fiyatlandırma, barkotlama ve promosyon 

işlemlerinin yapabilmesi için 3-4 ay önceden planlanması 

ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmaktadır.  

İngiliz Et İşleyicileri Derneği, İngilizlerin AB et 

piyasasındaki paylarını kaybetmemesi için, Hükümetin 

acilen ihracat sağlık sertifikaları hakkındaki bilgileri 

yayınlamasını ve ihracatçılara Eylül ayından önce et 

ürünlerine uygulanabilecek tarifeler konusunda rehberlik 

yapmasını istemektedir. Belirsizliğin milyonlarca 

poundluk ihracatın ve birçok işin kaybına neden 

olabileceği değerlendirilmektedir. (The Cattle Site, 

19.06.2020) 

Meksika, Güvenlik Anlaşmasının 

Ardından Çiftçilerin Kanada'ya 

Gönderilmesine Devam Edecek 

Meksika Hükümeti 21 Haziran Pazar günü yaptığı 

açıklamada, Meksika'nın Kanada ile korona virüs salgını 

döneminde Kanada çiftliklerindeki işçiler için daha iyi 

güvenlik önlemleri alınması konusunda anlaşmaya 

varmasının ardından, Meksika'nın Kanada'ya geçici tarım 

işçisi göndermeye devam etme kararı aldığını ifade 

etmiştir. 

Kanada’da korona virüs salgınının 17 çiftliğe yayılması 

ve en az iki Meksikalı işçinin ölmesi nedeniyle, Meksika 

Hükümeti geçen hafta salı günü tarım işçilerini korona 

virüs salgını olan çiftliklere göndermeye ara vereceğini 

açıklamıştı. (Reuters, 22.06.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin İthal Edeceği Gıda Ürünlerinde 

Korona Virüs Olmadığına Dair Beyan 

İstiyor 

Çin Gümrük İdaresi, Çin'e gıda ihraç eden 

firmalardan, ürünlerde korona virüse ilişkin bulaşma 

olmadığına dair bir beyan imzalamalarını talep 

etmektedir. 

Çin tarafından gelen beyan talebi, Çin'in geçen hafta 

ithal gıdalar üzerinde yapmaya başladığı ek testleri 

azaltma çabası olarak değerlendirilmektedir. 

Çin, geçen hafta toptan gıda pazarında ortaya çıkan 

bir salgının ardından, ithal edilen gıda ürünlerine 

korona virüs testi yapmaya başlamıştır. 

İthalatçılar, ülkenin ana limanlarından biri olan 

Tianjin'de yetkililerin tüm et konteynerlerini test 

ettiğini belirtmiştir. Bu kapsamda, 11-17 Haziran 

tarihleri arasında 30.000'den fazla et, deniz ürünleri, 

sebze ve meyve örneği test edilmiştir. (The Cattle 

Site, 22.06.2020) 

Küresel Hububat Hasadının Rekor 

Seviyeye Yükselmesi Bekleniyor 

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2020/2021 

sezonunda küresel olarak rekor düzeyde hububat 

hasat edileceğini tahmin etmektedir. 

Konseyin yakın zamanda gerçekleştirilen 51. 

oturumunda, küresel hububat üretiminin, yıllık 54 

milyon tonluk bir artışla, 2,2 milyar tonun üzerine 

çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine 

ulaşmasının beklendiği ifade edilmiştir. Söz konusu 

tahmin kapsamında, buğday hasadının 4 milyon ton, 

mısır hasadının ise 50 milyon ton artış 

kaydetmesinin beklendiği ifade edilmiştir. 

IGC tarafından yapılan açıklamada, son dört yılda 

ilk kez bu sezon küresel hububat stoklarının 

artmasının ve küresel hububat ticaretinin rekor 

düzeye ulaşmasının beklendiği belirtilmiştir. 

(Ukragroconsult, 23.06.2020)   
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https://www.thecattlesite.com/news/55463/uk-meat-industry-at-risk-of-losing-european-orders-from-september/
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https://www.thecattlesite.com/news/55485/chinas-food-imports-must-be-declared-coronavirusfree/
https://www.ukragroconsult.com/en/news/record-global-harvests-predicted-for-maize-and-wheat


 

ENERJİ 

Vestas, Vietnam’daki 48 Megavatlık Tra 

Vinh V1-3 Projesi İçin Mühendislik-

Edinim-İnşaat Sözleşmesini Çantasına 

Koydu 

Vestas (Vestas, rüzgâr türbinleri üreticisi ve kurulumcusu 

olan bir şirkettir. Şirket, 1945 yılında Danimarka’da 

kurulmuş olup merkez ofisi Aarhus kentindedir.) 

Vietnam'da halka açık bir şirket olan REE Corporation ile 

48 Megavat gücündeki Tra Vinh (Tra Vinh, Vietnam’ın 

güneydoğusunda yer alan bir kenttir.) V1-3 projesi için 

ikinci tam Mühendislik Edinim İnşaat sözleşmesini 

garantiledi.  

Vestas, 4,0 megavat çalışma modunda teslim edilecek 12 

adet V150-4,2 megavatlık rüzgâr türbininin yanı sıra 

projenin türbin dışı inşaat ve elektrik işleri için de 

komple anahtar teslimi bir çözüm sunacak. Sipariş ayrıca, 

tesisin enerji üretimini en üst düzeye çıkarmak üzere 

oluşturulmuş 20 yıllık Etkin Çıktı Yönetimi 5000 hizmet 

sözleşmesini de içeriyor. Getiri tabanlı kullanılabilirlik 

garantisi ile Vestas, müşteriye uzun dönemli iş durumu 

kesinliği sağlayacak. Söz konusu bu sözleşme Vestas'ın 

Vietnam'da imzaladığı altıncı 20 yıl süreli uzun dönem 

hizmet sözleşmesi olacak ve şirketin müşterilerinin 

şirketin hizmet yeteneklerine olan güveninin altını 

çizecek. 

Projenin gerçekleştirilmesinin, 2021 yılının dördüncü 

çeyreğinde, Vietnam'da bugün yürürlükte olan rüzgâr 

enerjisi besleme tarifesinin sona ereceği tarihten önce 

sonuçlandırılması umuluyor. (Steelguru, 19.06.2020) 

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Doğu 

Akdeniz'de Türkiye İle Münhasır 

Ekonomik Bölge Anlaşması Konusunda 

Anlaşmaya Hazır Olduklarını Söyledi 

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Doğu Akdeniz’deki 

petrol ve doğalgazda Filistin Devleti'nin de hakkı 

olduğunu ve Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge 

(MEB) anlaşmasına hazır olduklarını belirtti 

Doğu Akdeniz’de ilk doğalgaz varlığının 1990’lı yıllarda 

bulunduğunu, ilk gaz rezervinin 1996’da belirlendiğini 

kaydeden Faed Mustafa, “bu bölgenin Marin rezervi 

olarak adlandırılmakta olduğunu ifade etti.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz konusunda Türkiye ile anlaşmaya hazır 

olduklarını ve bütün alanlarda ilişkileri geliştirmek 

istediklerini açıkladı. (Middleeasteye, 22.06.2020) 
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ÇEVRE 

ABD’de Kömür Enerjisi Üretimi ve 

Çevreye Etkileri 

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden yapılan yeni bir araştırma, 

kömür enerjisi üretiminin hem mevcut hem de 

gelecekteki beklentilerinde bir düşüş olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu düşüş, azalan sayıda yeni kömür 

santralinin ve kirli enerji kaynağının desteklenmesinin 

çevresel ve sosyal etkilerinden kaçınmak isteyen sigorta 

şirketlerinden kömürün çıkarılmasının bir sonucudur. 

Kayıtlar, Obama’nın yıllık ortalama kömür kapasitesini 

2009-12 döneminde sırasıyla 4,2 Gigawatt ve 2013-2016 

arasında 9,2 Gigawatt düşürdüğünü ortaya koymaktadır. 

Yine de Başkan Trump’ın ilk dönemi, Obama’nın her iki 

şartından da yüksek olan 11.7 Gigawatt’lık bir düşme 

yaşarken, bunun tersini yapma sözü vermiştir.  

2008-2016 yılları arasında ABD kömür kapasitesinin 

%17'si kapanmıştır. 2008-2016 yılları arasında kömür 

kapasitesinin azalması %80 daha az kükürt dioksit ve 

%34 daha az karbondioksit ile sonuçlanmaktadır. Dünya 

çapında kömür yakımı 2013 yılında en yüksek üretimine 

ulaşmış ve dünya çapında inşaatına başlanan yeni kömür 

santrali sayısı 2015-2018 yılları arasında %84 azalmıştır. 

ABD'de elektriğin %24'ü artık kömür tarafından 

üretilmekte; bu 12 yıl önce %45 düzeyinde idi. Trump, 

destekçilerine “kömür endüstrisinin geri döndüğünü” 

garanti edebilir, ancak gerçekte Beyaz Saray'a 

girmesinden bu yana kömür yakan elektrik santralleri 

devreye alınmamıştır. 

Kömür yakmak, çeşitli solunum problemlerine ve 

kansere neden olduğu bilinen civa, sülfür dioksit ve 
küçük parçacıklarının bir karışımını yaymaktadır. Çevre 

Koruma Ajansı tarafından belirlenen kömür üretimindeki 

sınırlamalar, bu salınımların bir kısmının önlenmesine 

yardımcı olmuştur, ancak birçok tesiste gerekli kirlilik 

kontrolü bulunmamaktadır. 

Sigortacılar, Avrupa'dan sonra ABD'den başlayarak, 

kömür üretimine yavaş yavaş sırtlarını dönmektedir. 

Avrupa Yatırım Bankası, 2021 yılına kadar fosil yakıt 

projelerinin finansmanını aşamalı hale getirmeyi taahhüt 

ettiğinde, kömürün potansiyel çöküşü sigortacılar 

arasında hızla yayılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UnfriendCoal gibi kuruluşlar tarafından baskı altında 

bulunan sigorta şirketleri, büyük olasılıkla bir kömür 

santralinin inşasını kapsayarak kamu tepkisiyle 

karşılaşma düşüncesi nedeniyle caymaktadır. (Earth, 

22.06.2020) 
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EKONOMİ 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinde, 

Ukrayna Ve Türkiye Heyeti Bir Araya 

Geldi 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy 

Yermak’ın başkanlığındaki Ukrayna heyeti ile Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 

başkanlığındaki Türk heyeti ikili ilişkileri değerlendirdi. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden konu ile ilgili 

yapılan açıklamada, imzalanan anlaşmaların uygulamaya 

konulması konusunda konuşulduğunu ve ikili işbirliği 

mekanizmalarının analiz edildiği ifade edildi.  

Ayrıca, Ukrayna-Türkiye Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 

Komisyonu 12. Toplantısının yapılması ve Serbest 

Ticaret Anlaşmasının imzalanması konusunda müzakere 

sürecinin yenilenmesinin önemi vurgulandı. Ukrayna 

tarafı, Türkiye Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve 

egemenliğini desteklediği için ve Kırım Tatar halkının 

haklarını koruma yönteminde yaptığı çalışmalar için 

teşekkürlerini sundu. (Ukrinform, 23.06.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM 

Türk Aile, Fransa’nın Ünlü Hazır 

Giyim Markası Naf Naf’ı Satın Aldı 

Fransa’ya 1984 yılında göç eden Yılmaz Ailesi 

tarafından kurulan SY Corporate şirketi, Fransa’nın 

ünlü hazır giyim markası Naf Naf’ı satın aldı. 

Yılmaz ailesinin az işçi çıkarmayı ve daha az 

mağaza kapatmayı vaat etmesi nedeniyle diğer teklif 

verenler arasında öne çıktığı belirtildi.  

Naf Naf’ın yeni sahibi Selçuk Yılmaz, 1.170 

çalışandan en az 944’ünün işinin devam edeceğini, 

160 mağazadan da 125’inin açık kalacağını 

açıklamıştı. Euronews’in haberine göre iki yıl önce 

Çinli bir konsorsiyum tarafından alınan Naf Naf 

markasının, Yılmaz kardeşlere yaklaşık 4 milyon 

euro borcu bulunuyor. Kardeşler de borcunu almak 

yerine, mağazaları işletmek için satın alma teklifinde 

bulundu. (Just-style, 23.06.2020) 
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TİCARET 

Merkez Bankası İle Çin Merkez Bankası 

Arasında Yenilenen Swap Anlaşması 

Kapsamında Türk Şirketleri, İthalat 

Ödemelerini Çin Yuanı İle Yaptılar 

Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında 2019 

yılında yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Türk 

şirketleri, Çin’den ithalatlarını Çin Yuanı cinsinden 

ödeme yaparak gerçekleştirdiler. 

Merkez Bankası, “Çin Yuanı Fonlaması 

Kullandırımlarının Gerçekleştirilmesi” başlıklı duyuruda, 

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Halk 

Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında 

yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin 

Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 

2020 tarihinde yapılmıştır. Bu sayede ilgili bankalar 

aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin’den 

ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak 

gerçekleştirmiştir. 

Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, 

uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve 

Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından 

önem arz etmekte olup, aynı zamanda her iki ülke 

arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım 

olarak değerlendirilmektedir. (Intellinews, 21.06.2020) 
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DİJİTAL TİCARET 

Macaristan'da E-Ticaret: 2019'da 2.2 

Milyar Avro 

Macaristan'daki e-ticaret, 2019'da 781 milyar Macar 

forinti (2,2 milyar avro) değerinde kaydedildi. 

Beklentiler doğruysa, 2024 yılına kadar 4,9 milyar 

avroyu aşabilir. Veriler Reacty Digital ve eNet'in ortak 

araştırmasından gelmektedir. ENet, yurt içi çevrimiçi 

alışverişlerin sıklığının yıllardır düzenli olarak arttığını 

söylemektedir. Araştırmaya göre, BİT, giyim ve spor 

giyim ve tüketici elektroniği, Macaristan'daki en büyük 

çevrimiçi trafiğe sahip ürün kategorileridir. En yüksek 

alışveriş sepeti değeri inşaat ve yenileme kategorisinde 

bulunurken, en düşük alışveriş sepeti değeri çevrimiçi 

yemek siparişinde görülmektedir.  

Çevrimiçi satın alınan en popüler ürün kategorileri 

giyim, ayakkabı ve çanta (% 57), akıllı telefonlar ve 

aksesuarları (% 56) ve oyuncaklar ve hediyelik 

eşyalardır (% 52). Macarlar çevrimiçi alışveriş yaparken, 

çoğu (% 45) nakitsiz ödemeyi tercih ediyor, yani, 

teslimatta nakit ödeme hala popüler olsa da çoğunlukla 

bir banka sistemi aracılığıyla kredi kartıyla yapıyor. 

Macaristan'da ortalama bir çevrimiçi mağaza dört farklı 

ödeme seçeneği sunmaktadır. En yaygın olarak 

kullanılan ödeme yöntemleri kapıda ödeme ve banka 

havalesidir. (ecommercenews, 23.06.2020) 

Hong Kong E-Ticaret Pazar Hacmi 2023 

Yılına Kadar 25 Milyar Dolara Ulaşacak 

Hong Kong e-ticaret pazarının, banka havalelerinin ve 

dijital cüzdanların tüketiciler tarafından benimsenmesi 

sayesinde 2023 yılına kadar yüzde 40 büyüyerek yıllık 

25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

Bu projeksiyon, finansal hizmetler teknoloji şirketi FIS 

tarafından hazırlanan raporda yer alan verilere 

dayanmaktadır. Rapor, Hong Kongluların şu anda kredi 

kartıyla ödeme yapmayı tercih ettiğini göstermektedir. 

Buna göre çevrimiçi satın almaların % 40'ı ve mağaza içi 

satışların yüzde 45'i kredi kartını tercih etmektedir. Bu 

alışkanlıklar hızla değişmektedir. Hong Kong'da banka 

havaleleri % 12 bileşik yıllık oranında ve dijital cüzdan 

kullanımı % 11 oranında büyürken, 2023'e kadar birlikte 

toplamda tüm çevrimiçi işlemlerin % 48'ini 

oluşturmaları bekleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIS yetkilisi, “Akıllı telefon teknolojisinin her 

yerde yaygınlaşması tüketici davranışlarını 

pürüzsüz mobil alışveriş deneyimlerine doğru 

kaydırıyor. Dijital yerli tüketiciler yaşlandıkça bu 

eğilimin büyümeye devam etmesini bekliyoruz. 

Önümüzdeki beş yıl içinde Hong Kong e-ticaret 

pazarındaki tüm satın alımların üçte biri dijital 

cüzdanlarla gerçekleştirilecek ve bu durumda 

işletmelerin, tüketiciler tarafından tercih edilen 

dijital cüzdanları sunması gerekecek.” dedi. 

(insideretail, 25.06.2020) 
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https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-hungary-e2-2-billion-in-2019/
https://insideretail.asia/2020/06/25/hong-kong-e-commerce-market-tipped-to-reach-25-billion-by-2023/

