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AVRUPA 

Avro Bölgesi’nde Enflasyon Ağustos 

Ayında %0,2 Oranında Düştü 

COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmaya devam edildiği 

Ağustos ayında enflasyon Avro Bölgesi’nde yıllık bazda 

%0,2 oranında geriledi. Ağustos ayında yıllık bazda 

enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden 

gelirken onu hizmetler, enerji dışı sanayi ürünleri ve 

enerji kalemi takip etti. (Eurostat, 17.09.2020) 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568619/2-17092020-AP-EN.pdf/2eef0072-7156-7bd6-69f2-a8326ea63b82


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

İspanya’da Sanayi Üretimi Temmuz 

Ayında %9 Arttı 

11 Eylül 2020 Cuma günü açıklanan resmi verilere göre 

İspanya’da sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya 

göre %9 oranında arttı. Mayıs ayı ile kıyaslandığında ‘V’ 

şeklinde dik bir iyileşme eğrisi gözlemlenmekle birlikte, 

üretim miktarlarının halen geçen senenin çok altında 

olduğu belirtildi. 

Sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış Ulusal 

İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere göre 

yıllık bazda %6,4 oranında azaldığı görüldü. Haziran 

ayındaki yıllık düşüş ise %14,3 olarak açıklanmıştı. 

Araştırmada krizden en ağır etkilenen sektörün deri ve 

ayakkabı imalatı sektörü olduğu ve bu alandaki üretimin 

yıllık bazda %31,4 oranında azaldığı kaydedildi. Öte 

yandan madencilik sektöründeki üretimin %10,2, ilaç 

sektöründeki üretimin ise %9 oranlarında arttığı belirtildi. 

İspanya virüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden 

birisi olmuş, Avrupa’daki en sert karantina tedbirleri 

burada yürürlüğe konularak fabrikaların neredeyse 

tamamına yakınında üretim durmuş ve sanayi üretimi de 

%34,1 oranında azalmıştı. 

Nisan ayından bu yana kaybedilen üretim kapasitesinin 

önemli bir kısmı yeniden kazanılmış olmakla birlikte, 

geçen hafta yayınlanan bir PMI endeksine göre iyileşme 

sürecinin Ağustos ayında duraksamaya girdiği 

gözlemlenmişti. 

Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi 

olan İspanya’da ekonomi, Nisan ile Haziran ayları 

arasındaki dönemde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

%18,5 küçülmüştü. 

İspanya’da bundan sonra yaşanacak olan iyileşme 

süreçlerinin etkilerinin her ekonomik sektöre farklı farklı 

oranlarda yansıması beklenirken, ülke için hayati öneme 

sahip olan turizm sektöründe yakın vadede hızlı bir 

canlanma gerçekleşmesinin pek olası olmadığı 

belirtiliyor. (Reuters, 11.09.2020) 

 

 

ABD Çelik Sevkiyatları Temmuz 

Ayında Yıllık %26 Geriledi 

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, içinde 

bulunduğumuz yılın Temmuz ayında ABD çelik 

fabrikalarının, bir önceki ayın 6 milyon net ton (Net 

ton, bildiğimiz ağırlık ölçüsü olan tondan farklı bir 

ağırlık ölçüsü olup 1 ton 1.000 kg'a eşitken 1 net ton 

907,18 kg'dır.) tutarındaki çelik sevkiyatı rakamına 

göre %0,2 oranında artışla, geçen yılın Temmuz ayı 

çelik sevkiyatı olan 8.1 milyon net tonluk rakama göre 

ise %25,6 oranında düşüşle 6 milyon net ton çelik 

sevkiyatı gerçekleştirdiklerini bildirdi. İçinde 

bulunduğumuz yılın ilk yedi ayında gerçekleştirilen 

çelik sevkiyaı ise geçen yılın ilk yedi ayında 

gerçekleştirilen 56 milyon net tonluk çelik sevkiyatı 

rakamına göre %16,1 oranında gerilemeyle 47 milyon 

net tona indi. 

Temmuz ayı sevkiyatları bir önceki ay olan Haziran 

ayı sevkiyatları ile karşılaştırıldığında şu değişiklikler 

görülüyor: Sıcak daldırılmış galvanizli sac ve şerit %4 

artış, soğuk haddelenmiş sac %2 artış, sıcak 

haddelenmiş sac %1 düşüş. (Steelguru, 14.09.2020) 

Çin’de Hidrojen Yakıtlı Araçlar İçin 

Yeni Teşvik Politikaları Hazırlanıyor 

Çinli otomobil üreticileri hidrojen yakıt pilleri ile 

çalışan otomobillerin satışlarının arttırılması amacıyla 

arka arkaya yeni planlar açıkladılar. Daha özel bir 

pazara hitap eden hidrojen yakıtlı otomobillerin 

satışının arttırılması için hükumetin de bu ay sonuna 

doğru destekleyici yeni politikalar açıklaması 

bekleniyor. 

Volkswagen ve General Motors gibi batılı otomotiv 

firmaları ile de ortaklığı bulunan, Çin’in en büyük 

otomobil firması SAIC Motor yetkilileri geçtiğimiz 

Pazar günü yaptıkları bir açıklamada, 2025 yılına 

kadar 10 bin adet hidrojen yakıtlı araç satmayı 

planladıklarını duyurdular. 

Ticari araç üreticilerinden Beiqi Foton Motor 

firmasından da geçen hafta yapılan bir açıklamada, 

2023 yılına kadar 4 bin adet hidrojen yakıtlı araç 

satmayı hedefledikleri ve 2025 yılına kadar da bu 

rakamı 15 bin adede yükseltmeyi amaçladıkları 

belirtilmişti. 
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https://www.reuters.com/article/idUSL8N2G82EK
https://steelguru.com/steel/us-steel-shipments-in-july-down-by-26-yoy/563192


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmaların bu açıklamaları Eylül ayının başında Maliye 

Bakanlığından bir yetkili tarafından yapılan bir 

duyurunun ardından geldi. Maliye Bakanlığından yapılan 

duyuruda hidrojen yakıt pilli araçların desteklenmesi için 

yakın gelecekte hükümetin bir dizi yeni destek paketi 

açıklayacağı belirtilmişti. 

Çin’de şu anda 4 milyon adetten fazla elektrikli ve hibrit 

araç kullanımda iken, hidrojen yakıtlı araçların sayısının 

ise sadece 7 bin civarında olduğu belirtiliyor. 

Çin’de hali hazırda elektrikli araç satışlarında 

sübvansiyon uygulaması yürürlükte bulunuyor. Fakat 

açıklanması beklenen yeni destek politikalarının daha 

etkili bir tedarik zinciri oluşturulması amacıyla yerel 

yönetimler ile üretici firmaların birlikte hareket ederek 

farklı bir ticaret modelini içermesi bekleniyor. 

Yeni politikaların yürürlüğe konulması için seçilen pilot 

bölgeler arasında Pekin, Şangay, Shanxi ve Doğu Jiangsu 

eyaletlerinin bulunduğu öğrenilirken, Reuters Ajansının 

bilgi almak için başvurduğu Maliye Bakanlığından konu 

ile ilgili yorum yapılmadı. 

Daha önce Toyota ve Hyundai firmaları da Çin’de 

hidrojen yakıtlı araç üretmek niyetinde olduklarını 

açıklamışlardı. (Reuters, 14.09.2020) 

Latin Amerika, Çelik Üretiminde ve 

Tüketiminde Aşamalı Bir Biçimde 

Toparlanma Belirtileri Gösteriyor 

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero (Latin Amerika 

Çelik Birliği-Asociacion Latino Americana del Acero-

Alacero, tüm Latin Amerika kıtasındaki bölgesel çelik 

değer zincirini biraraya getirmeyi amaçlayan, kar amacı 

gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Birliğin merkez 

ofisi Brezilya'nın Sao Paulo kentindedir.) Korona virüsü 

salgınından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Latin 

Amerika'nın çelik üretiminde toparlanma çizgisinin 

Temmuz 2020'de devam ettiğini, Haziran 2020 çelik 

üretimine göre %20 artışla 4,5 milyon ton eklendiğini, 

ancak üretimin geçen yılın Temmuz ayı çelik üretim 

rakamının %9 gerisinde kaldığını açıkladı. Kıtanın üç ana 

çelik üreticisi Meksika, Brezilya ve Arjantin, çelik 

üretiminde Haziran ayına göre 700 bin ton artış kaydetti. 

Haddelenmiş ürünler olarak bakıldığında, yassı çelik 

üretimindeki %3 oranındaki artışla karşılaştırıldığında 

uzun çelik üretiminde %17 oranında artış görüldü.  

 

Diğer yandan, enerji sektöründeki krizin bir sonucu 

olarak, bir önceki aya göre %26, geçen yılın Temmuz 

ayına göre ise %69 oranında düşüş gösteren dikişsiz 

boru üretimindeki daralma devam ediyor. 

Latin Amerika alım-satım dengesi, yılın ikinci 

çeyreğinde ilk çeyreğe göre %21 oranında gerileyerek 

15,6 milyon tondan 12,4 milyon tona indi. Alım-

satımın bir parçası olan tüketim ise, bir önceki aya 

göre %6 oranında artarak Haziran ayında 4,4 milyon 

tona ulaşırken geçen yılın tüketim rakamı olan 5,2 

milyon tona göre %16 oranında geriledi. 

Dışalım, ikinci çeyrekte tüketimin %39'unu 

oluşturarak bir önceki çeyrekte %36 olan payını 

artırdı. Alacero, dışalımın tüketimdeki payının artması 

durumunun özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinden 

gelen çelik ürünlerinin tüketimdeki yüzdelerinin, bu 

malların haksız alım-satım koşullarında Latin 

Amerika'ya geldiği göz önünde bulundurulduğunda, 

kıtanın çelik endüstrisinin karşı karşıya olduğu başlıca 

risklerden biri olduğu konusunda bölge hükümetlerine 

sorunla yüzleşmeleri çağrısını yineliyor.  

Alacero tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 

bu asimetrik durumlar edinim zincirleri için tehdit 

oluşturuyor, dolayısıyla Latin Amerika çelik 

endüstrisinin geleceğini tehlikeye atıyor, çünkü 

dışarıdan alınan her 1 milyon ABD Doları tutarındaki 

metal işleme ürünü için yaklaşık 60 kişi işini 

kaybediyor. 

Yılın ilk altı ayında dışsatımın üretimdeki payı %16 

oldu. Mayıs ile Haziran ayları arasında Meksika'nın 

çelik dışsatımındaki artış ile çelik dışalımındaki düşüş 

ABD ekonomisinin toparlanması ile bağlantılı olarak 

piyasadaki beklentiler konusunda olumlu belirti 

olabilir. (Steelguru, 16.09.2020) 

Avrupa’da Otomobil Satışları Ağustos 

Ayında %17,6 Azaldı 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Temmuz 

ve Ağustos aylarına ilişkin sektör verilerini 17 Eylül 

2020 Perşembe günü açıkladı. Açıklanan verilere göre 

Avrupa genelinde yeni otomobil satışları Temmuz ve 

Ağustos aylarında da azalmaya devam etti fakat 

satışlarda yaşanan bu düşüş, önceki aylardaki kadar 

sert olmadı.  
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https://www.reuters.com/article/us-china-autos-hydrogen/chinese-automakers-announce-targets-to-raise-hydrogen-vehicle-sales-idUSKBN2650JD
https://steelguru.com/steel/latin-america-shows-signs-of-gradual-recovery-in-steel-production-consumption/563289


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu veriler Avrupa otomobil sektöründe yavaş da 

olsa bir iyileşme göstergesi olarak yorumlandı. 

Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri ve İngiltere’yi kapsayan 

verilere göre, Temmuz ayında yeni otomobil satışları 

yıllık bazda %3,7 azalarak 1.281.740 adette kaldı. 

Ağustos ayında ise, otomobil satışları Kıbrıs hariç olmak 

üzere yine tüm Avrupa ülkelerinde azaldı. Yıllık bazdaki 

kayıp %17,6 oldu ve Ağustos ayında satışı gerçekleşen 

yeni otomobil sayısı da 884,394 adette kaldı. İtalya’daki 

kayıp görece daha az olurken, Almanya ve Fransa’daki 

satışlarda sert düşüşler gerçekleştiği gözlemlendi. 

Avrupa genelinde yeni otomobil satışları daha önce de 

Haziran ayında %24,1 ve Mayıs ayında da %56,8 

oranlarında azalmıştı. 

Marka bazında bakıldığında ise, Volkswagen firmasının 

satışlarının Ağustos ayında %24,2 azaldığı, Renault ve 

PSA Group firmalarının satışlarında da sırasıyla %22,8 

ve %19 oranlarında kayıp olduğu bildirildi. 

Lüks segmentte BMW firmasının satışları %6,3 artarken, 

rakibi olan Daimler firmasının satışlarının ise %17,4 

oranında azaldığı görüldü. 

Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerine 

bağlı olarak otomobil galerileri ve bayilerin büyük 

çoğunluğunun uzun bir süre kapalı kaldığı Avrupa’da, bu 

yılın ilk sekiz ayı itibarıyla yeni otomobil satışlarında 

yaklaşık üçte bir oranında bir kayıp yaşandığı belirtildi. 

(Reuters, 17.09.2020) 
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https://www.reuters.com/article/us-europe-vehicleregistrations/european-new-car-sales-fall-by-17-6-year-on-year-in-august-acea-idUSKBN2680P5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

MADENCİLİK 

Korona Virüsü Salgını Kısıtlamaları 

Kolombiya'nın Kömür Üretimini Yıllık 

%48 Azalttı  

Reuters haber ajansı, yerkürenin beşinci büyük kömür 

dışsatımcısı olan Kolombiya'nın kömür üretiminin, 

Korona virüsü karantina önlemleri ile düşük uluslararası 

fiyatlar nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde %48,8 

düştüğünü bildirdi.  

Güney Amerika ülkesi, Nisan ile Haziran ayları arasında, 

geçen yılın aynı dönemi kömür üretim rakamı olan 18,8 

milyon tondan gerileyerek 9,7 milyon ton kömür üretti.  

Ülke, Mart ayından Ağustos ayının sonuna kadar olmak 

üzere beş aydan fazla karantina altındaydı. Kömür 

madenciliği tümüyle kapatılmaktan ayrı tutulmuş olsa da, 

yine de birçok maden çalışmalarını azalttı.  

Kolombiya Madenler ve Enerji Bakanlığı ile Kolombiya 

Ulusal Madencilik Ajansı, “Bulaşma riskini aşağı 

çekmek ve uluslararası fiyatlardaki düşüşü yavaşlatmak 

amacıyla önemli kömür projelerindeki çalışmaların 

azaltılması, dahası bazı durumlarda askıya alınması 

ülkenin kilit madenlerinin üretim rakamlarını büyük 

ölçüde etkiledi." yorumunda bulundu. 

Kolombiya 2019'da 82,2 milyon ton kömür üretti. 

Ülkenin başlıca maden şirketleri arasında BHP grubunun 

hissedarı olduğu Cerrejon olmak üzere Anglo American 

Plc ile Glencore Plc ve Glencore'un bir birimi olarak 

Drummond and Prodeco sayılabilir. (Steelguru, 

14.09.2020) 

 

Çin'in Alüminyum Üretimi Ağustos 

Ayında Arttı 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verileri, Çin'in Ağustos 

2020'de, Temmuz 2020'deki 3,1 milyon ton üretim 

rakamının üzerinde ve Ağustos 2019 üretim rakamına 

göre de %5,5 oranında artışla 3,17 milyon ton birincil 

alüminyum ürettiğini gösteriyor.  

Ocak-Ağustos döneminde ise üretim, geçen yılın aynı 

dönemine göre %2,3 oranında yükselerek 24,3 milyon 

ton oldu. 

 

Söz konusu artış, ergitme tesislerinin üretimi artırarak 

yüksek alüminyum fiyatlarından kazanç elde 

etmesiyle gerçekleşti. Henan Shenhuo Şirketler 

Topluluğu'na ait yıllık kapasitesi 150 bin ton olan yeni 

bir üretim hattı Ağustos ayında açılarak bu ay tam 

kapasite ile üretim gerçekleştirmeyi 

beklediklerini açıkladı. (Steelguru, 16.09.2020) 

 

Hindistan’da Kömürden Üretilen 

Elektrik Miktarı Eylül Ayında Artışa 

Geçti 

Açıklanan resmi verilere göre Hindistan’da kömürden 

elektrik üretiminin Eylül ayının ilk yarısında %9.4 

arttığı bildirildi. Karantina tedbirlerinin uygulanmaya 

başlamasından bu yana ilk kez sanayi üretiminin 

yoğun olduğu batı eyaletlerinde enerji talebinin artışa 

geçtiği belirtiliyor. 

Özellikle Maharashtra ve Gujarat eyaletlerinin enerji 

taleplerinin artması nedeniyle Eylül ayının ilk iki 

haftası boyunca ülkedeki toplam elektrik üretiminin 

de %1.6 oranında arttığı bildirildi. 

Hindistan’ın Merkezi Elektrik İdaresi verilerine göre 

2019 yılında ülkedeki elektrik üretiminin %70’i 

kömürden karşılandı. Karantina döneminde ise, 

mazottan elde edilen elektrik enerjisinin payı %60’a 

gerilerken, yenilenebilir kaynakların kullanımında ise 

artış olduğu belirtildi. 

Öte yandan Eylül ayının ilk iki haftasında elektrik 

üretiminde kömür kullanımının oranı %66’ya kadar 

yükselerek, %71,2 ile zirve yaptığı Mart ayındaki 

seviyelere tekrar yaklaştı. 

Dünyadaki en büyük kömür madenciliği şirketi olan 

Coal India tarafından açıklanan verilere göre, kömür 

üretimi son beş aydır ilk kez Ağustos ayında enerji 

şirketlerinin yükselen talebine koşut olarak artışa 

geçti. 

Sanayi bölgelerinden Gujarat eyaletinde elektrik 

kullanımının %6,2, yine bir diğer sanayi bölgesi olan 

Maharashtra’da ise %4,3 arttığı görüldü. Hindistan’ın 

yıllık enerji üretiminin beşte birlik kısmının bu iki 

eyalet tarafından tüketildiği belirtildi. 

 

https://steelguru.com/coal/covid19-lockdowns-shrink-colombia-coal-output-by-48-yoy/563158
https://steelguru.com/metal/chinese-aluminium-production-in-august-surges/563273


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindistan’da elektrik tüketiminin yarısı sanayi tesisleri ve 

ofislerden kaynaklanıyor. Şu anda virüs salgınının bütün 

hızıyla devam etmesine karşın birçok eyalette karantina 

kısıtlamalarının kaldırıldığı ve fabrikaların üretime 

başladıkları bildiriliyor. 

Elektrik İdaresi verilerine göre, geçen yılla 

kıyaslandığında güneş enerjisi kullanımının artmaya 

devam ettiği ve yaklaşık üçte bir oranında bir paya 

ulaştığı, öte yandan su ve rüzgar kaynaklı elektrik 

üretiminin ise azalma eğilimine girdiği gözlemlendi. 

Ayrıca hidroelektrik üretimindeki düşüşün %10’dan fazla 

olduğu, rüzgar kaynaklı üretimin ise yarı yarıya azaldığı 

belirtilirken, doğal gazdan elde edilen elektriğin %8 

arttığı bildirildi. (Reuters, 16.09.2020) 
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TARIM 

Çin, Dondurulmuş Gıdalarda Covid-19 

Testi Pozitif Çıkarsa İthalatı Askıya 

Alacak 

Çinli Gümrük yetkilileri, dondurulmuş gıdalara 

uygulanan COVID-19 testlerinin pozitif çıkması halinde 

söz konusu şirketlerden gerçekleştirilen ithalatın bir hafta 

süreyle askıya alınacağını açıklamıştır. Dondurulmuş 

gıda ürünlerine uygulanan testin ikinci kez korona virüs 

için pozitif çıkması durumunda şirketler yine bir haftalık 

bir askıya alma ile karşı karşıya kalacaklar. 

Ancak, dondurulmuş gıda ürünleri COVID-19 testine 

üçüncü kez veya daha fazla pozitif sonuç verirse, o 

üretici veya şirketten yapılan ithalat dört hafta süreyle 

askıya alınacak. 

COVID-19 küresel gıda sektörünü etkilediğinden Çin, 

ithal edilen dondurulmuş gıda kargoları üzerindeki 

kontrolleri önemli ölçüde sıkılaştırmış ve bazı yabancı et 

işleme tesislerinden ithalatı yasakladı. (thecattlesite, 

17.09.2020) 

Tesco İrlanda’da Dronla Teslimatın İlk 

Denemesini Yapıyor 

Tesco, İrlanda'da müşterilerin 4 kilograma kadar olan 

gıda alışverişini 30 dakika içinde teslim etmek için 

dronelarla eve teslim denemesi yapacağını duyurmuştur. 

Önümüzdeki ay başlayacak olan deneme, perakendecinin 

Galway County'deki Oranmore mağazasında yürütülecek 

olup, buradan dronelarla çevreye küçük sepetlerde mal 

göndereceği belirtildi. 

Proje kapsamında dronelar Manna Aero Şirketinden 

tedarik edilecek. Korona virüs karantinası sırasında 

teknoloji şirketi, küçük İrlanda kasabası Moneygall'daki 

insanlara ilaç ve diğer temel malzemeleri sağlamak için 

Sağlık Hizmetleri Yöneticisi ile çalışmaya başladı. 

Amazon da 2016 yılında İngiltere'de drone ile ilk ticari 

teslimatını yapmıştı. Bu kapsamda, bir paket, yerel bir 

müşteriye 13 dakika içinde başarıyla teslim edildi. 

Amazon şu anda Prime Air adlı otomatik bir drone 

teslimat hizmeti geliştirmekte olup, bu sistemle küçük 

dronlar kullanarak 30 dakika veya daha kısa sürede 2,3 

kg'a kadar paketleri teslim edeceğini belirtmektedir. 

(fruitnet, 17.09.2020) 

 

 

 

https://www.thecattlesite.com/news/55877/china-to-suspend-imports-from-companies-if-shipments-of-frozen-food-test-positive-for-covid19/
http://www.fruitnet.com/fpj/article/182907/tesco-launches-drone-delivery-trial


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERJİ 

Total, Foz Do Amazonas 

Havzası'ndaki İşletmeci Konumunu 

Bırakıyor 

Total (Total, Fransa-Paris merkezli çok uluslu petrol 

şirketidir. Şirket, günümüz rakamlarıyla yerkürenin en 

büyük altı petrol şirketinden biri durumundadır.) 19 

Ağustos'ta ortaklarına Brezilya'nın 120 km. 

açıklarındaki Foz do Amazonas Petrol Havzası'nda 

bulunan beş ayrı petrol arama noktasındaki işletmeci 

konumunu bıraktığını duyurdu. Sözkonusu petrol arama 

noktaları FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-

125 ve FZA-M-127 olarak bildirildi. 

Şirket, yeni bir işletmecinin atanacağı ve işletme 

çalışmalarının devredileceği 6 aylık süreci 

başlatan sözkonusu kararla ilgili olarak Brezilya Ulusal 

Petrol, Doğal Gaz ve Biyoyakıt Ajansı'nı (Brezilya 

Ulusal Petrol, Doğal Gaz ve Biyoyakıt Ajansı- Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP, Brezilya'nın, 1997 yılında kurulmuş, Madenler ve 

Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve ülkenin petrol 

sektörünün düzenlenmesinden sorumlu olan federal 

hükümet kurumudur, kurumun merkez ofisi Rio de 

Janeiro kentindedir.) bilgilendirdi. Total'in, bu süre 

boyunca, ortakları Petrobras ve BP adına tüm düzenleyici 

süreçleri izlemeyi sürdürme görevi devam 

edecek. (Steelguru, 11.09.2020) 

2030 Yılında Temiz Enerji Kaynaklarının 

Avrupa Genelinde %80’e Ulaşması 

Hedefleniyor 

Avrupa Elektrik Sanayi Birliği, Eurelectric tarafından 14 

Eylül 2020 Pazartesi günü yapılan açıklamada, 

Avrupa’daki ekonomik krizin uzama ihtimaline 

bakılmaksızın, 2030 yılına kadar AB’nin enerji 

ihtiyacının %80’inin fosil yakıt dışındaki temiz enerji 

kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiği açıklandı. 

Eurelectric tarafından hazırlanan raporda, bu yılın ilk altı 

ayında AB çapında üretilen elektriğin üçte ikisinin 

karbonsuz kaynaklardan elde edildiği belirtildi.  

 

Avrupa’da yenilenebilir kaynakların toplam enerji 

üretiminin %40’ına ulaştığı belirtilen raporda, enerji 

üretiminde fosil yakıt kullanımının yıllık bazda %18 

azalarak, toplam üretimdeki ağırlığının %34’e 

düştüğü açıklandı. 

Bundan on yıl evvel yenilenebilir kaynaklı enerji 

üretiminin sadece %20 düzeyinde olduğu, geçtiğimiz 

sene ise bu oranın %34’e yükseldiği belirtildi. 

Eurelectric Genel Sekreteri Kristian Ruby bu yıl 

elektrik üretim sektöründeki şirketlerin pandemi 

sürecinde hastanelere, hükümet binalarına ve evlere 

temiz ve güvenilir enerji sağladığını belirterek, bu 

sektörün toplum sağlığı açısından sahip olduğu 

değerin önemine dikkat çekti.  

Ruby, ayrıca, 2030 yılı hedeflerini tutturabilmek, hatta 

bu hedefleri de aşabilmek için önlerindeki bazı 

mevcut engelleri ortadan kaldırmak için hızla adım 

atmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu ve 

hedeflerin tutturulması için rüzgar ve güneş üretim 

kapasitelerinin mevcudun iki katına çıkarılması 

gerekliliğini de hatırlattı. 

Eurelectric’in raporunun devamında ise, virüs 

salgınına bağlı kısıtlamalar nedeniyle yakın zamanda 

birçok projenin geciktiği ve özellikle uzun izin alma 

prosedürleri nedeniyle projelerin yavaş ilerlediğine 

vurgu yapıldı.  

Raporda ayrıca, elektrik araçların şarj altyapı 

sistemlerinin de bir an önce yaygınlaşması gerektiği 

ve son zamanlarda kömür ithalatında meydana gelen 

artış eğiliminin durması için acilen tedbirler alınması 

gerektiği de belirtildi. (Reuters, 14.09.2020) 
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https://steelguru.com/gas-oil/total-resigns-from-role-of-operator-in-the-foz-do-amazonas-basin/563104
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2651HO


 

ÇEVRE 

Günümüzün Başlıca Çevre Problemleri 

İklim krizi görülmemiş bir hızla büyümekte ve dünya 

buna hazır değil. Krizin alevlenmesinde rol oynayan pek 

çok faktör varken, diğerlerinden daha fazla dikkat 

gerektiren bazı çevre konuları var. 

Zayıf yönetişim, gıda atıkları, fosil yakıtlardan küresel 

ısınma, ormansızlaşma, gıda kaybı, biyoçeşitlilik kaybı, 

plastik kirliliği, tarım, hava kirliliği, buzulların erimesi, 

gıda ve su güvensizliği ana konular. 

Bunlar gezegenimizi rahatsız eden en büyük çevresel 

sorunlardan bazıları olsa da, aşırı avlanma, kentsel 

yayılma, ve arazi kullanım değişiklikleri gibi 

bahsedilmeyen daha pek çok sorun bulunuyor. Krize 

tepki verirken dikkate alınması gereken pek çok yön olsa 

da, bunlar yeterince fark yaratacak kadar koordineli, 

pratik ve geniş kapsamlı olmalı. (earth, 17.09.2020) 

Amonyak, Hidrojenin Depolamada 

Kullanılabilir 

Gübre endüstrisinde geleneksel olarak kullanılan bir 

kimyasal olan amonyak, artık hidrojeni depolamanın ve 

taşımanın bir yolu olarak veya kendi başına alternatif bir 

nakliye yakıtı olarak da enerji alanına giriyor. 

Yeşil hidrojen, AB'nin yüzyılın ortasına kadar net sıfır 

emisyona ulaşma planlarının temel unsurlarından biri 

haline geldi. Elektrolizle üretildiğinde, hidrojen, rüzgar 

türbinleri ve güneş panelleri tarafından üretilen fazla 

yenilenebilir elektriği depolamanın bir yolu olarak 

kullanılabilir ve daha sonra güç sistemini dengelemek 

için şebekeye geri beslenebilir. Avrupa Komisyonu'nun 

enerji konularında baş danışmanı Tudor Constantinescu, 

çevrimiçi bir etkinlikte, "Elektrik şu anda nihai enerji 

tüketimimizin yalnızca %23'ü" dedi.  

2050 yılına kadar temiz elektriğin enerji karışımının 

%50'nin üzerine çıkması beklenmesine rağmen, "nihai 

enerji tüketiminin hala yaklaşık yarısı gaz ve sıvı yakıtlar 

şeklinde olacak ve bunların karbondan arındırılması da 

önemlidir" dedi. Constantinescu, bu nedenle hidrojenden 

türetilmiş yakıtların tamamen karbondan arındırılmış bir 

ekonomide "çok önemli bir rol" oynaması beklendiğini 

belirterek "ve amonyak kesinlikle onlardan biri" dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlikte konuşmacılar, hidrojen ve nitrojenden 

oluşan kimyasal bir bileşik olan amonyağın (NH3), 

onu belirli uygulamalar için saf hidrojene çekici bir 

alternatif haline getiren çeşitli özelliklere sahip 

olduğunu ifade ettiler. (euractiv, 17.09.2020) 

Avrupa’nın İklim Kanunu: İklim Nötr 

Hedefine Nasıl Ulaşılacak? 

Avrupa, İklim Yasası ile dünyada 2050 için iklim 

nötr hedefine sahip ilk kıta olacak. Bu olumlu bir 

çevresel etki oluştururken, bazı sektörlerin iş 

kayıpları ile ekonomik olarak zarar görmesi 

beklenmektedir. Diğer sektörler, malları nasıl 

ürettiklerinde, işgücünün yeniden vasıflandırılmasını 

gerektirecek bir değişim görecektir. Ve bazı bölgeler 

diğerlerinden daha fazla etkilenecek.  

Sendikalar, Avrupa Yeşil Anlaşmasının doğu ve 

batıdaki üye devletler arasındaki ekonomik ve sosyal 

bölünmeleri derinleştirme riski taşıdığını iddia 

ediyor.  

Sanayi grupları, AB düzenleyici çerçevesinin 

"herkese uyan tek çözüm" çözümlerine 

odaklanmaması gerektiğini, çünkü bu yaklaşımın 

geçiş verimliliğini zayıflatabileceğini iddia 

etmektedir. Yeni çerçevenin üye devletlerin farklı 

başlangıç noktalarını dikkate alması ve onlara iklim 

değişikliğiyle mücadele etmek ve ekonomilerinin 

rekabet gücünü korumak için mevcut bir dizi çözüm 

sunması gerektiğini savunuyor. (euractiv, 

17.09.2020) 
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https://earth.org/the-biggest-environmental-problems-of-our-lifetime/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ammonia-the-missing-link-in-the-hydrogen-economy/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/video/european-climate-law-how-to-reach-climate-neutrality/


 

Fintech Startup Klarna, Yeni Fonlamada 

10,65 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı 

Çevrimiçi alışveriş yapanlar için bir ödeme sağlayıcısı 

olan İsveçli Klarna AB, en son finansman turu ile bir yıl 

öncesine kıyasla yaklaşık iki kat daha değerli hale 

geldikten sonra bile hala ilk halka arzına odaklanıyor. 

İcra Kurulu Başkanı Sebastian Siemiatkowski Salı günkü 

bir röportajda, "Zamanla, sahip olduğumuz hissedar 

sayımızla, muhtemelen doğal bir evrim olacak" dedi. 

Yatırımcılardan 650 milyon dolarlık sermaye fonu 

geldikten sonra Klarna, Silver Lake, GIC, BlackRock, 

HMI Capital, Merian Chrysalis, TCV, Northzone ve 

Bonnier’i tura katılan şirketler olarak açıkladı. 

Finansman turu sayesinde Klarna'nın değeri 10,65 milyar 

dolara ulaştı. 

Şirket, şimdi satın al sonra öde hizmeti sayesinde, 

özellikle ABD'de büyük popülerlik kazandı. Klarna, 

geçmişte halka arz yapma niyetinde olduğuna yönelik 

ipuçları vermişti.  

Siemiatkowski, Klarna'nın makroekonomik ortama 

"daha az bağımlı" olmaya çalıştığını şirket ve kendileri 

için doğru zamanlamayı beklediklerini söyledi. 

En son finansman turunu "tüketicilerimiz için harika bir 

teklif oluşturmaya devam etmek için büyük bir fırsat" 

olarak nitelendiren Siemiatkowski, Fransa'nın önemli bir 

pazar olarak tanımlanmasıyla birlikte şirketin şimdi 

Avrupa'da genişlemek istediğini ifade etti. 

Klarna’nın diğer destekçileri arasında Permira Holdings, 

Sequoia Capital ve şirketin reklamlarında rol alan repçi 

Snoop Dogg yer alıyor. 

Klarna’nın çevrimiçi ödemeler pazarındaki başarısı, onu 

PayPal Holdings ve Square Inc. gibi şirketler için önemli 

bir rakip haline getirdi. İsveçli firmanın müşterileri, 

H&M, Adidas gibi markalardan alışveriş yaparken 

ödemeleri erteleyebilmekte veya faizsiz taksit 

yapabiliyor.  

Perakendeciler ise Klarna'ya satın alma işlemi üzerinden 

bir kesinti ödüyor. Klarna'nın alışveriş uygulaması ayrıca 

alışveriş yapanları fırsatlar veya fiyat düşüşleri 

konusunda haberdar ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak İsveçli firma, pazarlama taktiği olan şimdi al 

sonra öde stratejisinin, özellikle gençler arasında 

pervasızca harcamayı teşvik ettiği endişesi 

nedeniyle, yasal baskı ile karşı karşıya. Eylül 

ayının başlarında, İngiltere'nin Reklam Standartları 

Kurumu Klarna’nın pazarlama uygulamaları 

hakkında bir inceleme başlattı. 

Klarna, pandemi sırasında hem perakendecilerden 

hem de tüketicilerden hizmetlerine gelen talebin 

arttığını söylüyor. Şirket, yılın ilk yarısında günde 

yaklaşık 200 yeni perakendeci eklediğini, ancak 

ekonomik ortam göz önüne alındığında tampon 

görevi görmesi için hala bir nakit rezerv ayırdığını 

dile getiriyor. 

CEO'ya göre, Klarna, işinin hızla büyüdüğü 

ABD'de borsaya kote olacak. ABD’de şimdiye 

kadar şirketin hizmetlerini kullanan tüketici sayısı 

yaklaşık 9 milyon. (Bloomberg, 15.09.2020) 

Snapdeal, Teslimatları Robotlar 

Kullanarak Test Ettiğini ve Başarılı 

Olduğunu Söylüyor 

Hindistan’ın üçüncü en büyük e-ticaret oyuncusu 

Snapdeal, e-ticaret teslimatları için robotları 

başarıyla test ettiğini söyledi. Snapdeal, "sterilize 

edilmiş" paket teslimatı için otonom taşımaya 

geçmeye yönelik Ottonomy IO ile ortaklık kurdu. 

Delhi NCR'deki robot teslimatı için test çalışması 

sırasında robotlar, yerleşim yerlerinin girişlerine 

yerleştirildi. Teslimat görevlisi paketi robotun 

içindeki bir bölmeye yerleştirdi. Robot daha sonra 

yerleşim haritasını kullanarak ürünleri müşterinin 

kapısına teslim etti. 

Şirket, bu robotların ayrıca "teslimat yerine 

giderken paketi dezenfekte etmek" için ultraviyole 

aydınlatma ile donatıldığını söylüyor. 

Snapdeal, geleceğe yönelik olarak yeni yetenekler 

geliştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimine 

büyük yatırım yaptığını da söyledi. Snapdeal 

sözcüsü "Teslimat robotlarının büyük ilçelerde, 

kurumsal kampüslerde ve diğer yönetimli yerleşim 

ortamlarında e-ticaret teslimatları açısından 

benzersiz bir rol oynayacağına inanıyoruz. 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/fintech-klarna-is-valued-at-10-65-billion-after-latest-funding


 

Robotik araçlar aracılığıyla temassız teslimat, alışveriş 

yapanlar için daha güvenli ve uygun bir gelecek inşa 

etmenin bir adımıdır ” ifadelerinde bulundu. 

Zomato, Swiggy, Dunzo gibi firmaların drone 

teslimatlarını denediği bu süreçte Snapdeal da bu 

geliştirmeleri yapıyor. Haziran ayında, Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü (DGCA), Zomato, Swiggy, Dunzo 

gibi teslimat şirketlerine teslimatlar için görüş hattı ötesi 

(BVLOS) droneları test etmeye başlamaları için resmi 

onay verdi. 

Uzun zamandır heyecan verici ve hakkında çok 

konuşulan bir girişim olan "robotla teslimat", son 

zamanlarda küresel olarak da yükselişe geçti. Küresel e-

ticaret devi Amazon, Amazon Scout adlı otonom 

teslimatlar üzerinde çalışacak yeni bir ekip oluşturdu. 

Ottonomy IO'nunki gibi bu robotlar da kaldırımlarda 

ilerleyerek paketler teslim edebilecek. 

COVID-19 salgını temassız teslimat ihtiyacını 

hızlandırırken, Hindistan'da robotla teslimatların 

başarıya ulaşmasının, altyapı ve politikada büyük bir 

revizyon gerektirdiğini belirtmekte fayda var. 

(Businessinsider, 15.09.2020) 
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https://www.businessinsider.in/business/ecommerce/news/snapdeal-says-it-has-just-tested-deliveries-using-robots-and-it-was-successful/articleshow/78120511.cms

