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AVRUPA 

Avro Bölgesi’nde İşsizlik Oranı %8,1, 

Avrupa Birliği’nde ise %7,4 oldu 

Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış 

bazda işsizlik oranı son 5 aydır yükselmeye devam 

ederek Ağustos ayında %8,1’e ulaştı. Aynı eğilimin 

devam ettiği AB’de ise işsizlik oranı %7,4 ulaştı. 

Temmuz ayına göre AB’de işsiz kişi sayısı 238 bin 

kişi, Avro Bölgesi’nde ise 251 bin kişi arttı. 

(Eurostat, 01.10.2020) 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ 

Vietnam’ın Çin’e Çelik İhracatı 2020 

Yılının 8 Ayında 19 Kat Artış Gösterdi 

VN Express (VN Express Vietnam’da Vietnam dilinde 

ve İngilizce yayın yapan internet gazetesidir.) Vietnam 

Gümrüklerine dayandırdığı haberinde ülkenin Çin'e çelik 

ihracatının, toparlanan Çin ekonomisinde artan istemin 

gücüne bağlı olarak Ocak ve Ağustos ayları arasında 19 

kat artış gösterip 2,07 milyon tona yükseldiğini bildirdi. 

Söz konusu durum, anılan dönemde Vietnam'ın toplam 

çelik ihracatının yaklaşık %35'ini oluşturdu ve değer 

olarak da 15 kat artarak 844,5 milyon ABD Doları’na 

ulaştı. 

İçinde bulunduğumuz yılın ilk sekiz ayında Vietnam’ın 

tüm pazarlara çelik dışsatımı, geçen yılın aynı dönemine 

göre yaklaşık %37 artarak 5,96 milyon ton oldu. Söz 

konusu dönemde Brezilya'ya yapılan ihracatta %195, 

Almanya'ya yapılan ihracatta %143 artış sağlandı. 

(Steelguru, 25.09.2020) 

İngiltere’de Otomobil Üretimi Ağustos 

Ayında Yarı Yarıya Azaldı 

İngiltere Motorlu Taşıt Üreticileri ve Bayileri Birliği 

(SMMT) tarafından 25 Eylül 2020 Cuma günü 

yayınlanan raporda, salgın nedeniyle azalan talebe koşut 

olarak Ağustos ayında otomobil üretiminin yıllık bazda 

%45 oranında azaldığı bildirildi. 

Verilere göre Ağustos ayında İngiltere’de 51.039 adet 

otomobil üretildi. Böylece yılın ilk sekiz ayı sonunda 

üretilen toplam otomobil sayısının 2019 yılının aynı 

dönemi ile kıyaslandığında 350 bin adet azaldığı görüldü. 

SMMT Başkanı Mike Hawes tarafından basına yapılan 

açıklamada, otomotiv üreticilerinin şu anda salgında daha 

da sıkı tedbirlerin ve kısıtlamaların yürürlüğe konması 

olası bir ikinci dalga için beklentiye girdiklerini ve bu 

durumun sektördeki firmaların iyileşme yönünde 

yapmaya çalıştıkları hamleleri daha da güçleştirdiğini 

söyledi.  

SMMT‘nin raporunda, 2019 Ağustos ayındaki üretim 

faaliyetlerinin normalden daha fazla olduğu ve o 

dönemde üreticilerin yaz tatiline girmeyerek, o tarih 

itibarıyla Mart ayı sonunda gerçekleşmesi beklenen 

Brexit sürecine kendilerini hazırladıkları hatırlatıldı. 

 

 

Bu yılsonu itibarıyla otomobil üretiminin yaklaşık 

üçte bir oranında azalarak, 885 bin adette kalacağı da 

tahminler arasında yer aldı. 

İngiltere’nin en büyük ihracat kalemini üretmekte 

olan otomotiv sektörünün şu an karşı karşıya olduğu 

diğer zorluklar arasında, dizel motorlu araçlara olan 

talebin azalması, mevcut modellerin elektrikli 

versiyonlara çevrilmesi ve Brexit sonrası oluşacak 

ticari handikaplar bulunuyor. 

Brexit ile birlikte son bulacak olan gümrük birliği 

anlaşması ve tek pazar kavramlarından sonra yumuşak 

bir geçiş yapabilmek için AB yetkilileri ile Londra 

arasındaki müzakereler halen devam ediyor. 

SMMT Başkanı Mike Hawes, anlaşmasız Brexit 

senaryosunun sektör açısından felaket doğuracağına 

dikkat çekerek, ülkedeki otomobil üretim hacminin 

2025 yılında yıllık 750 bin adedin altına düşebileceği 

uyarısında bulundu. Hawes, böyle bir durumda sektör 

firmalarının gelecekteki planları arasında bulunan 

teknoloji geliştirme ve yeşil enerji alanlarında yatırım 

yapma güçlerinin de zayıflayacağını savundu. 

(Reuters, 25.09.2020) 

Çin’de Sanayi Şirketlerinin Kârları 

Ağustos Ayında da Artmaya Devam 

Etti 

Çin İstatistik Bürosu tarafından 27 Eylül 2020 Pazar 

günü yapılan açıklamada, sanayi firmalarının 

kârlarında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarından 

sonra Ağustosta da artış kaydedildiği bildirildi. Sanayi 

ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişi ve makine ve 

teçhizat üretiminde gerçekleşen artışın kârlılığın 

yükselmesinde başat etkenler olduğu belirtildi. 

Piyasada talebin tekrar artmaya başlaması, hükümet 

teşvikleri ve ihracatın canlanması gibi nedenlerle, Çin 

ekonomisindeki iyileşme sürecinin de devinim 

kazanmaya devam ettiği belirtiliyor. 

İstatistik Bürosunun verilerine göre sanayi 

firmalarının karları Ağustos ayında bir önceki yıla 

göre %19,1 oranında artarak 89,9 milyar dolara ulaştı. 

Temmuz ayındaki artış da yine yıl bazında %19,6 

olarak kaydedilmişti. 
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https://steelguru.com/steel/vietnamese-steel-exports-to-china-surge-19-times-in-8-months-of-2020/563574
https://www.reuters.com/article/idUSL5N2GL4BR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak bütün bu verilere rağmen Vaşington ile Pekin 

arasındaki artarak devam eden gerginlik nedeniyle 

küresel ticarette ortaya çıkan belirsizliklerin sanayi 

şirketleri üzerinde bir baskı unsuru olarak varlığını 

sürdürdüğü belirtiliyor. 

Temmuz ayında %14,7 artış gösteren ham madde üreten 

firmaların karları, Ağustos ayı sonunda %32,5’a ulaştı. 

Bunun nedeninin kısmen, ham petrol ve demir cevheri 

gibi uluslararası borsalarda işlem gören bazı emtiaların 

fiyatlarının tekrar yükselmeye başlaması olduğu tahmin 

ediliyor. 

Makine teçhizat üretimi yapan firmaların kârlılıklarının 

da yıl bazında %37 arttığı, bunların arasında elektrikli 

teçhizat üreten firmaların kâr artışının %13,3 olduğu 

bildirildi. 

Ağustos ayında gerçekleşen ihracat, tüketici fiyatları ve 

fabrika üretimleri gibi tüm ekonomik göstergeler sanayi 

sektöründeki canlanmaya işaret etti. Fakat fabrika 

faaliyetlerindeki canlanma hızının diğerlerine göre bir 

miktar daha yavaş olduğu, bunun nedeninin de görece 

daha küçük firmaların karşı karşıya oldukları talep azlığı 

ve bazı mali darboğazlar gibi sorunlar olduğu bildirildi. 

Çin’de ekonomiyi canlandırmak amacıyla vergi ve 

harçlarda indirime gidilmesi ve borçların ertelenmesi gibi 

bir dizi tedbirler yürürlüğe konuldu. Ancak bununla 

birlikte, Çin’in her geçen gün yüksek teknolojili ve ucuz 

iş gücüne sahip diğer bazı ülkelerle daha fazla rekabet 

etmek zorunda kaldığını belirten ekonomistler, buna 

koşut olarak değer zincirini artırma konusunda başarılı 

olamamaları durumunda Çin ekonomisinin durgunluğa 

girebileceği uyarısında bulundular. 

Yapay zekâ, 5G ve yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji 

alanlarına olan yatırım miktarını yükseltmeyi hedefleyen 

Çin yönetimi, aynı zamanda tedarik zincirlerini daha 

güvenilir kılmak amacıyla yenilikçi materyallerin 

geliştirilmesi konusuna da büyük ağırlık veriyor. 

Öte yandan Temmuz ayında %6,5 olan sanayi 

firmalarının borç ve yükümlülüklerinin de Ağustos ayı 

sonu itibarıyla %6,6’ya yükseldiğine dikkat çekildi. 

Temmuz ayı sonu itibarıyla kamu sermayeli sanayi 

şirketlerinin kazançlarında bir önceki yıla kıyasla %23,5 

oranında kayıp olduğu, fakat bu kaybın Ağustos sonunda 

%17’ye gerilediği bildirildi. 

Özel sektör şirketlerinin kârlarının da Ocak ve 

Temmuz ayları arasında bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %5.3 oranında azaldığı, yine bu 

düşüşün de Ağustos sonu itibarıyla %3,3’e gerilediği 

belirtildi. (Reuters, 27.09.2020) 

Japon Otomotiv Firmalarının Satışları 

Ağustos Ayı Sonunda Yıllık Bazda %14 

Azaldı 

Japon otomotiv firmalarının araç satışları Ağustos 

ayında küresel çapta %14 oranında azaldı. Arka 

arkaya altıncı ayı da kayıpla kapatan Japon otomotiv 

sektörünün salgın sürecinde fabrikaların ve bayilerin 

tekrar açılmasına rağmen halen piyasa talebinin 

canlanmaması sorunu ile karşı karşıya olduğunu 

ortaya koydu.  

Japon firmaları tarafından 29 Eylül 2020 Salı günü 

yayınlanan verilerden Reuters Ajansının elde ettiği 

bilgilere göre, aralarında Toyota ve Nissan’ın da 

bulunduğu yedi büyük otomotiv firması Ağustos 

ayında toplam 1,97 milyon adet motorlu taşıt satışı 

gerçekleştirdiler. 

Veriler incelendiğinde, Nisan ayında %50 ile başlayan 

aylık bazlı düşüş seyrinin devam etmekle birlikte 

yavaşlama eğilimine girdiği görülürken, firmalardan 

sadece Suzuki’nin Ağustos ayını %2,2’lik bir artışla 

kapattığı bildirildi. 

Yedi firmanın küresel çaptaki toplam motorlu araç 

üretim miktarının da yıllık bazda %14 azalarak 

Ağustos sonu itibarıyla 1,84 milyon adette kaldığı 

öğrenildi. Temmuz ayı sonundaki yıllık üretim düşüşü 

ise daha önce %14,4 olarak açıklanmıştı. Koronavirüs 

salgını nedeniyle Mart ayından bu yana dünyanın 

birçok ülkesinde otomobil bayileri ve galeriler uzunca 

bir süre kapalı kaldılar. O tarihten bu yana 

otomobillere olan talepte küresel çapta belirgin bir 

zayıflama yaşanıyor. Bazı ülkelerde ise bu günlerde 

salgında bir ikinci dalga beklentisi ile birlikte daha da 

sıkı tedbirlerin yürürlüğe koyulma olasılığı 

konuşuluyor. Otomotiv sektörünü takip eden 

uzmanlar, motorlu araç talebinin salgın öncesindeki 

normal seviyelere geri dönmesi için gerekli olan 

iyileşme sürecinin beş yıla kadar yayılabileceğini dile 

getiriyorlar. (Reuters, 29.09.2020) 
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https://www.reuters.com/article/idUSKBN26I01X
https://www.reuters.com/article/idUSL3N2GK2EE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otomotiv Üreticileri Brexit 

Müzakerelerinde Hükümetin Sektöre 

Öncelik Tanımasını İstiyorlar 

İngiltere Motorlu Taşıt Üreticileri Ve Bayileri Birliği 

(SMMT) tarafından 30 Eylül 2020 Çarşamba günü 

yapılan açıklamada, Brexit müzakerelerinde otomotivin 

mutlaka öncelikli sektör olarak değerlendirilmesi 

gerektiği belirtildi. BBC’de yayınlanan ve Brexit’in 

anlaşmalı olması durumunda bile bazı otomotiv 

ürünlerinin gümrüğe tabi olacağına ilişkin bir habere de 

atıf yapılan açıklamada, sektörün gümrük tarifelerine tabi 

olması durumunda bunun yaratacağı etkilerin yıkıcı 

olacağına dikkat çekildi. 

BBC yayın kuruluşunun Baş Brexit Müzakerecisi David 

Frost’un bir mektubuna dayandırdığı haberine göre, 

Japonya ve Türkiye’den satın alınan otomobil 

parçalarının İngiliz menşeli gibi işlem görmesi talebini 

İngiliz hükümeti şu ana kadar Avrupa Birliğine kabul 

ettirmeyi başaramadı. 

SMMT Başkanı Mike Hawes basına yaptığı konu ile 

ilgili açıklamada, otomotiv sektörünün İngiltere 

ekonomisi için son derece önemli ve yaşamsal olduğunu 

belirterek, gümrük tarifelerine tabi olunması durumunda 

otomotiv firmalarının maruz kalacağı zararlar öncelikli 

olarak dikkate alınmalıdır dedi.  

Hawes sözlerine şöyle devam etti: “Sektörün İngiliz 

ekonomisi için önemi göz önünde bulundurulduğunda, 

bizler Brexit müzakerelerinde otomotiv sanayisinin 

hükümet tarafından öncelikli sektör olarak kabul 

edilmesini istiyoruz. Müzakerelerde diğer sektörlerin 

yararına bazı küçük tavizler kazanma uğruna otomotiv 

sektörünün feda edilmesini istemiyoruz.” (Reuters, 

30.09.2020) 

OECD Çelik Komitesi, Korona Virüsünün 

Çelik Pazarı Üzerindeki Etkisi 

Konusunda Son Derece Kaygılı 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation 

for Economic Cooperation and Development-OECD) 

Çelik Komitesi, bu hafta yaptığı toplantıda, Korona 

virüsü kriziyle bağlantılı olarak çelik piyasası 

koşullarının kötüleşmesinden duyduğu büyük endişeyi 

dile getirdi. 

Küresel salgının neden olduğu istem düşüşü, Çin'de 

çelik üretimi ile birlikte stokların artmaya devam 

etmesiyle görülüyor. Komite ayrıca, zorlu piyasa 

koşullarının sektörde önemli iş kayıplarına neden 

olduğu endişesini kaydetti. En son OECD verileri, 

küresel çelik üretim kapasitesinin 2020'de 2.455,8 

milyon tona yükselebileceğini gösteriyor. Küresel 

kapasite ile üretim arasındaki makas ise 2016 yılından 

2019 yılına daralırken, bu yıl Korona virüsü bağlantılı 

olarak genel kapasitedeki artış ancak üretimdeki düşüş 

nedeniyle olasılıkla 700 milyon tona kadar 

genişleyecek. Çelik Komitesi ayrıca, bu yıl Ortadoğu 

ve Asya'da üretime girecek olan yeni çelik üretim 

kapasitelerinin aşırı kapasiteye yol açacağına dikkat 

çekti. 

Komite, dört gün süren uzaktan toplantı sırasında, 

verimsiz üreticilerin sektörden çıkışının 

kolaylaştırılması ile fabrika kapanmalarından 

etkilenen işçilerin desteklenmesi de içerisinde olmak 

üzere ilgili ekonomilerde daha fazla kapasite azaltma 

gereksinimine bir kez daha vurgu yaptı. 

OECD Çelik Komitesinin 25 üyesi var (Avusturya, 

Belçika, Kanada, Çekya, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Kore, 

Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, 

Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, 

İngiltere, ABD ve AB) ayrıca 5 de ortak üyesi 

bulunuyor (Brezilya, Kazakistan, Romanya, Rusya ve 

Ukrayna). Yedi gözlemci ülke ise (Arjantin, 

Bulgaristan, Mısır, Hindistan, Malezya, Güney 

Afrika, Tayvan) komitenin çalışmalarına bakış 

açılarını dile getiriyorlar. Bazı başka ülke ekonomileri 

de zaman zaman Çelik Komitesi toplantılarına davetli 

olarak katılıyorlar. (Steelguru, 30.09.2020) 

 

 

 

5 

https://www.reuters.com/article/idUSS8N2E306F
https://steelguru.com/steel/oecd-steel-committee-gravely-concerned-about-impact-of-covid19-on-steel-market/563737
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Fransa’da İmalat Sektörü Eylül Ayında 

Tekrar Büyüme Sürecine Girdi 

IHS Markit Danışmanlık firmasının Fransa’da yaptığı 

satın alma yöneticileri endeksi (PMI) çalışmasının 

sonuçları 30 Eylül Çarşamba günü açıklandı. Yayınlanan 

çalışmada, Fransa’da virüs salgının kontrol altında 

tutulması için her an ek tedbirler alınabileceğine ilişkin 

beklentilerin yükselmesine karşın, imalat sektörünün 

Eylül ayında tekrar büyümeye başladığı belirtildi. 

Açıklanan raporda Fransa’da Ağustos ayında 49,8 puan 

olan PMI endeksinin, Eylül ayında 51,2 puana yükseldiği 

görüldü. Böylece endeks değeri, Eylül ayı henüz 

bitmeden yapılan flaş PMI okumasında elde edilen 50,9 

puanın da üzerinde gerçekleşmiş oldu. 

Fransa’da salgının tekrar artışa geçerek hasta sayılarının 

rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, Eylül ayında iş 

güvenin yükseldiği, imalat sektöründeki üretim ve yeni 

siparişlerde artış kaydedildiği de raporda yer alan konular 

arasında sıralandı. 

IHS Markit ekonomistlerinden Eliot Kerr, toplumda 

enfeksiyon oranlarının hızla artmaya devam etmesi 

durumunda ek kısıtlamaların devreye girebileceği ve 

mevcut ekonomik devinimin hız kaybedebileceği 

konusunda uyarıda bulundu. 

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte ek salgın 

tedbirlerinin de devreye girebileceğini belirten Eliot Kerr, 

bu durumda imalat sektöründe faaliyet gösteren birçok 

firmada işlerin tekrar yavaşlama sürecine girebileceğini 

söyledi. 

Fabrikaların tekrar kapanması durumunda üretim 

kapasitelerinin uzunca bir müddet düşük seviyelerde 

kalabileceğine dikkat çeken Eliot Kerr, bu durumda 

imalatçı firmaların birçoğunun kendi mevcut iş 

modellerinin sürdürülebilir olup olmadığını da 

sorgulamak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi. 

(Reuters, 01.10.2020) 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/idUSKBN26M53R
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MADENCİLİK 

Polonyalı Kömür Madencileri, Kömür 

Madenlerinin İşletiminin 2049 Yılına 

Kadar Olacak Bir Süreçte Tümüyle 

Sonlandırılmasını Kabul Etti 

Polonya yönetimi ile kömür madencileri sendikaları, 

2049 yılına kadar kömür madenlerinin işletimine aşamalı 

olarak son verecek bir yol haritası üzerinde anlaşmaya 

vararak Polonya'yı Avrupa Birliği iklim hedefleriyle 

uyumlu duruma getirecek olan yolda önemli bir adım attı.  

Anlaşma, taş kömürü üretiminin tek tek her bir madende 

sonlandırılması konusunda en son tarihleri belirlerken 

madenlerde çalışan işçilere de sosyal güvenceler 

getiriyor.  

Yönetim aynı zamanda sektörle enerji politikasını 

doğrudan etkileyecek bir sosyal sözleşme de 

imzalayacak, sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar 

geçecek süreçte ise yönetim, gerileyen istem, ucuzlayan 

rekabet ve biriken mali kayıplardan zarar görmesine 

rağmen kömür üretimini desteklemeye devam edeceğini 

açıkladı.  

Kömür Madencileri Dayanışma Sendikası'ndan Dominik 

Kolorz, "Polonya Cumhuriyeti tarihinin en önemli 

endüstrilerinden birinin üretim dışı bırakılması 

anlaşmasını imzaladık." yorumunu yaptı. 

Sendikalar başlangıçta, kömürü aşamalı olarak terk etme 

hedefi için belirlenen son tarihin 2050'den 2060'a 

çekilmesini istemişler, ayrıca maden kapatmalarının hızlı 

bir biçimde yapılmasının önemli ekonomik ve sosyal 

sonuçları olacağı konusunda uyarmışlardı. 

Polonya daha önce, AB'nin bugün geçerli olan 2050 

yılına kadar net sıfır karbon salınımı hedefini, söz konusu 

hedefe varma konusunda daha fazla zamana gereksinimi 

olduğunu belirterek reddetmiş, Birliğin 2030 yılına kadar 

sera gazı salınımlarını %40 azaltma hedefini %55'e 

yükseltme konusundaki önerisine ilişkin ise endişelerini 

dile getirmişti. (Steelguru, 28.09.2020) 

    

 

https://steelguru.com/coal/polish-coal-miners-agree-to-shut-coal-mines-by-2049/563616


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM 

Eğer Olumsuz Etkisi İspatlanırsa 

Çiftlikten Çatala Stratejisi Değiştirilir 

Avrupa Birliği Çiftçiler Derneği (COPA) yeni başkanı 

Christiane Lambert, Avrupa Komisyonu'nun yeni gıda 

politikasının çiftçileri olumsuz etkileyeceği 

değerlendirmesi yapılırsa, değişikliğe gidilebileceğini 

söylemiştir. 

Seçilmesinin ardından özel bir röportajda, tarımı çevresel 

hedeflerle uyumlu hale getirme ihtiyacını vurgulamıştır, 

AB'nin temel Çiftlikten Çatala Stratejisi (F2F)’ne destek 

vermiş, ancak hedefler olarak tanımladığı şeye karşı 

uyarıda bulunmuştur. Ona göre bu rakamları pazarın 

kapasitesine bağlamak gerekmektedir "Örneğin, strateji 

için kullanılan toplam tarım arazisinin %25'ini organik 

üretime ayırmak: Avrupa vatandaşları gerçekten %25 

organik üretimi tüketecek mi?" diye sorgulamıştır.  

Lambert ayrıca, stratejinin ortaya çıkmasına neden olacak 

bir başlangıç çalışmasının olmamasından da üzüntü 

duyduğunu ifade etmiştir. (euractiv, 01.10.2020) 

ABD Et Gıda Zincirindeki Covid-19 

Etkisini Tespit Etmek Üzere 1 Milyon 

Dolarlık Proje 

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), COVID-19'a neden olan 

virüsün, ülkenin sığır eti tedarik zincirine nasıl 

bulaşabileceğini belirlemek için 1 milyon dolarlık bir 

araştırma projesi finanse etmeyi planlamaktadır. 

Texas A&M AgriLife liderliğindeki araştırmayı 

detaylandıran bir USDA belgesine göre, Ekim ayında 

başlaması planlanan iki yıllık projenin amaçlarından biri, 

tüketicilerin ve et endüstrisinde çalışan kişilerin COVID-

19'a maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olmaktır. 

USDA daha önce, "İnsanların COVID-19'u gıdalardan 

veya gıda ambalajlarından kapabileceğine dair hiçbir 

kanıt yok" ifadesinde bulunmuştur. Ancak, dünyanın en 

büyük et ithalatçısı olan Çin’in, ithal ürünlere veya 

ambalajlarına uygulanan korona virüs testinin pozitif 

çıkması durumunda, ilgili şirketlerden gıda ithalatını 

durdurma kararı almasından sonra araştırma hızlanmıştır. 

(Reuters, 01.10.2020) 

 

 

Rejeneratif Tarım Nedir? 

Rejeneratif çiftçilik veya rejeneratif tarım, ekili 

arazilerdeki toprak koşullarını iyileştiren uygulamalar 

için genel bir terimdir. Kapsamlı olmamakla birlikte, 

bazı rejeneratif uygulama örnekleri arasında sentetik 

pestisit ve gübre kullanımının azaltılması, daha az 

sıklıkta toprak işleme ve örtü ekimi yer alır. 

Yenileyici Tarım hareketi, tüketicilerin kendi 

sağlıkları ve gıda üretiminin çevre üzerindeki etkisi 

konusunda daha bilinçli hale gelmesiyle son yıllarda 

bir patlama görmüştür.  

Rejeneratif Tarım (genellikle Regen olarak kısaltılır), 

uzun yıllar süren sömürücü tarımda besinlerden 

yoksun kalan toprağın sağlığını iyileştirmeyi amaçlar 

ve mikrobiyolojik yapısının yeniden başlatılmasından 

fayda sağlayabilir. Çiftçiler rejeneratif uygulamalara 

geçerken, toprağa yeniden hayat verecek biyo-

uyarıcılar (organik kompostlama teknikleri 

kullanılarak üretilen) lehine kimyasal bazlı 

uyarıcılardan uzaklaşacaklardır. Regen çiftçiliği, 

kullandığı teknikler bakımından geleneksel tarımdan 

da farklıdır: Regen çiftçileri, tarlada toprak işleme 

sıklığını azaltmayı (sürmeyi azaltma) veya toprak 

sürmeyi tamamen ortadan kaldırmayı (sürmeden) 

tercih edebilir. Ek olarak, yabani otları bastırmak ve 

karbon tutmayı artırmak için örtü bitkileri ekilebilir. 

(earth, 01.10.2020) 
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 ENERJİ 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Yeşil 

İklim Fonu ve İklim Yatırımı Fonları, 

Kazakistan'da Güneş Enerjisi Santrali 

Kurulmasını Finanse Edecek 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kazakistan'ın 

Karaganda bölgesinde toplamda 216 megavat kurulu 

kapasitesi ile Orta Asya'da yenilenebilir enerjinin 

geliştirilmesinde lider olacak 76 megavatlık güneş 

enerjisi santralinin yapımı için yeni bir finansman paketi 

düzenliyor.  

Köklü Alman güneş enerjisi santrali yapımcısı Joachim 

Goldbeck Holding'e sağlanacak 42,6 milyon ABD Doları 

tutarındaki finansman paketi, 28 milyon ABD Doları 

tutarındaki ulusal para birimi cinsinden Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası kredisinden, yerkürenin en büyük 

iklim fonu olan Yeşil İklim Fonu tarafından sağlanacak 

11,5 milyon ABD Doları tutarındaki imtiyazlı krediden 

ve İklim Yatırım Fonlarının Temiz Teknoloji Fonu 

tarafından sağlanacak 3,1 milyon ABD Doları tutarındaki 

imtiyazlı krediden oluşacak. 

Santralin kurulu kapasitesinin üçte birinde, panelin her 

iki tarafından da güneş enerjisi üretilebilen çift yüzeyli 

güneş modülleri kullanılacak, ayrıca santral, rekabetçi 

fiyatlandırmayı ve yenilenebilir enerjilere yatırımı 

güdüleyecek bir düzen olan ve Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası tarafından da desteklenen bir ihale programı 

kapsamında Kazakistan'da üretime sokulmuş ilk 

yenilenebilir enerji kaynağı projeleri arasında yer alacak.  

Güneş enerjisinden elektrik üretecek yeni santral, 

karbondioksit salınımlarını yıllık 80.000 tonun üzerinde 

azaltmaya yardımcı olurken Kazakistan'ın ulusal salınımı 

azaltma hedefi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 

Yeşil Ekonomi'ye Geçiş stratejisine ulaşmasına katkıda 

bulunacak. (Steelguru, 28.09.2020) 

 

 

ROSATOM, Afrika'da Nükleer 

Enerjinin Barışçıl Amaçlarla 

Kullanılmasını Destekleyecek 

ROSATOM (ROSATOM, Rusya’nın devlete ait 

nükleer enerji şirketidir. Şirket, 2007 yılında kurulmuş 

olup Rusya'nın askeri ve sivil tüm nükleer 

çalışmalarını yürütmektedir.) ile Afrika Nükleer 

Enerji Komisyonu (African Commission on Nuclear 

Energy-AFCONE 2011 yılında kurulmuş olup 

sekretaryası Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti 

Pretorya’dadır.) arasında nükleer enerjinin barışçıl 

amaçlarla kullanılması alanında işbirliğine ilişkin 

Mutabakat Zaptı 22 Eylül'de Pretoria ve Moskova'da 

imzalandı. 

Söz konusu mutabakat zaptı, enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılması ve nükleer enerji sektöründeki projelerde 

uygulamaya geçilmesi de içerisinde olmak üzere, 

Afrika ülkelerine enerji güvenliği alanında yardımcı 

olma konusunda taraflar arasında işbirliğini sağlamak 

için ana direği oluşturmakta. 

AFCONE ile ROSATOM arasındaki işbirliği, nükleer 

teknolojiler konusunda tarafsız bilgi sağlamayı, 

uygulamalar ile ilgili olarak kamuoyunu 

bilinçlendirmeyi ve Afrika ülkelerinde eğitimin yanı 

sıra kapasite gelişimini teşvik etmeyi amaçlamakta. 

(Steelguru, 29.09.2020) 
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https://steelguru.com/power/ebrd-gcf-cifs-funding-solar-plant-in-kazakhstan/563591
https://steelguru.com/power/rosatom-to-support-use-of-nuclear-energy-for-peaceful-purposes-in-africa/563675


 

ÇEVRE 

İçten Yanmalı Motor Bir Süre daha 

Yollarda Olacak  

Otomobil üreticileri elektrikli araçları piyasaya sürmek 

için planlar yapmakla meşgulken, mevcut araba filosunun 

uzun yıllar boyunca geleneksel yakıtlara güvenmeye 

devam edeceğini belirten endüstri, kısa vadede CO2 

azaltımı sağlamak için biyoyakıtlardan yana olduğunu 

savunmaktadır. 

Aralık 2019'da açıklanan Yeşil Anlaşma ile Avrupa 

Birliği, herhangi bir büyük ekonomik güç için en iddialı 

iklim hedeflerini belirlemiştir-2050 yılına kadar net sıfır 

emisyona kadar tam karbonsuzlaşmadır. 

Ulaşım, AB karbon emisyonlarının dörtte birini 

oluşturduğundan, Avrupa Komisyonu 2050 hedefine 

ulaşmak için bu sektörde %90'lık bir düşüşün gerekli 

olacağını tahmin etmektedir. (euractiv, 01.10.2020) 

İngiltere, Kanada ve AB, 2030 

Biyoçeşitlilik Koruma Hedefinin 

Arkasında Durmaktadır 

İngiltere ve Kanada, Avrupa Birliği'ne, 2030 yılına kadar 

“felaket niteliğindeki” biyolojik çeşitlilik kaybını 

durdurmak ve BM zirvesi öncesinde hedef üzerinde daha 

geniş bir anlaşma için desteği canlandırmaya yardımcı 

olmak amacıyla topraklarının ve denizlerinin %30'unu 

koruma sözü vererek katılmıştır. 

İklim değişikliği ve vahşi yaşam kaybının ikiz krizlerinin 

hızlanmasıyla birlikte liderler, yaklaşık 200 ülkenin 

doğayı koruma konusunda yeni bir anlaşma müzakere 

edeceği Mayıs ayında Çin'in Kunming kentinde yapılacak 

toplantı öncesinde ivme kazanmaya çalışmaktadır.  

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Şimdi harekete 

geçmeliyiz - hemen şimdi. Tereddüdü ve gecikmeyi göze 

alamayız, çünkü bugün biyolojik çeşitlilik kaybı oluyor 

ve korkutucu bir hızla gerçekleşiyor. Kontrol edilmeden 

bırakılırsa, sonuçlar hepimiz için felaket olur” demiştir. 

(euractiv, 01.10.2020) 
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Hindistan-Redseer: E-Ticaret Şirketleri 

Bu Festival Sezonunda 300 Bin İş 

Yaratacak 

RedSeer tarafından Salı günü yayınlanan bir rapora göre, 

bu yılki festival sezonunda çeşitli e-ticaret ve lojistik 

şirketleri tarafından yaklaşık 300 bin iş yaratılması 

beklenmektedir.  

Festival sezonu öncesinde e-ticaret platformları 

tarafından işe alımların çoğu geçicidir ve çeşitli indirim 

dönemlerinde siparişlerdeki artışa hazırlanmak için 

vaktinden önce yapılır. Ancak RedSeer, bu geçici 

işçilerin yaklaşık yüzde 20'sinin festival sezonunun 

sonunda işten çıkarılmadığını söylüyor. Raporda, bu 300 

bin istihdamın yaklaşık yüzde 70'inin Amazon ve 

Flipkart gibi çevrimiçi platformlar tarafından sağlanması 

beklenirken, geri kalanının Ecomm Express ve diğerleri 

gibi lojistik oyuncular tarafından sunulacağı belirtildi.  

Ayrıca, bu istihdamın yüzde 60'ının lojistik işlevlerde 

olması beklenirken, geri kalanı depolama ve müşteri 

hizmetleri işlevlerinde ortaya çıkabilir. E-ticaret 

şirketleri, işlerinin büyük bir kısmının festival indirimleri 

sırasında geldiğini görüyor ve siparişlerdeki ani artışla 

başa çıkabilmek için kapasitelerini artırmak için önceden 

önemli yatırımlar yapıyorlar. Festival sezonunda, 

oyuncular Dussehra ve Diwali civarında zamanlanmış 

birden fazla indirim etkinliği düzenlemektedir. 

Elektronik, moda ve ev mobilyası festival sezonunda 

büyük talep gören kategorilerden bazıları. RedSeer, 

festival günlerinde günlük ortalama e-ticaret 

gönderilerinin geçen yıla göre 1,8 kat artışla 22 milyona 

çıkmasının beklendiğini söyledi.  

Raporda, "İlk etkinlik için festival satışları sırasında 

toplam sevkiyatların, 2019'a göre %60 artarak 150 

milyona ulaşmasını bekliyoruz" denildi.  

Değer odaklı e-ticaret pazarı Snapdeal Salı günü yaptığı 

açıklamada, ilk indirimlerinin Ekim ayı ortasında 

başlayacağını ve Navratri şenlikleriyle aynı zamana denk 

geleceğini söyledi. Yapılan açıklamada, önümüzdeki iki 

indirimin Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başında 

gerçekleşeceği belirtildi. (retail.economictimes, 

30.09.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walmart, Prime Day'e Paralel Bir 

Çevrimiçi Satış Planlıyor 

Çevrimiçi perakendede en büyük üç ismin Ekim 

ortasında satış indirimlerini başlatması, büyük bir 

alışveriş etkinliğinin ve yılbaşı alışveriş 

kampanyası için muhtemel bir başlama işaretinin 

altyapısını hazırlıyor. 

Pandemi tüketici davranışını şekillendirmeye 

devam ederken analistler, daha uzun, daha erken ve 

çevrimiçi yoğun bir tatil dönemi bekliyorlar. 

Danışmanlık firması AlixPartners, geleneksel 

Kasım-Aralık dönemini "anlamsız" olarak 

nitelendirecek kadar ileri gitti ve tatil satışı 

tahminlerine ilk kez Ekim ayını dahil etti.  

Bu, salgının ilk aylarında satışların çok arttığı ve 

zorunlu ürünlere odaklandığı ortamda, Amazon’un 

ertelemek zorunda kaldığı Prime Day için Ekim 

ayının ortasını mantıklı hale getirmektedir.  

Walmart muhtemelen kendi müşterilerinin 

verilerine ve Amazon'un Prime Day'deki liderliğine 

yanıt veriyor. Walmart bu ayın başlarında, 

müşterilerinin %87'sinin geçmiş yıllara göre bu yıl 

daha erken dönemde indirimler aramayı 

planladığını söyledi.  

Perakendeci, ücretsiz gönderimi içeren Walmart + 

üyelik programını alışveriş sezonuna yetiştirirken, 

35 doların üzerindeki siparişlerde ücretsiz 

gönderimi korumuştur.  

COVID-19 ülke çapında seyrini ve mevsimsel ve 

günlük aktiviteleri potansiyel sağlık risklerine 

dönüştürmeye devam ederken, erken alışveriş ve 

daha fazla çevrimiçi alışveriş, tüketicilerin tatil 

alışverişi yapanlarla dolu kalabalık mağazalardan 

kaçınmaya çalışmasının yolunu oluşturmaktadır.  

Walmart, tatil satışları için büyük bir çevrimiçi 

büyüme planlamıştı. Perakendeci Eylül ayının 

başlarında, e-ticaret ifa merkezlerinde çalışacak 

20.000 sezonluk işçi almayı hedeflediğini söyledi. 

Aynı şekilde, perakendeci bu yıl iyi satış yapmayı 

beklediği kategorilerin sinyalini verdi.  
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https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/e-commerce/e-tailing/e-commerce-companies-to-create-3-lakh-jobs-this-festive-season-redseer/78397461


 

Spor ve rahat giyim, açık hava ızgaraları, bisikletler, 

egzersiz ve dış mekân ekipmanları gibi ürün gruplarının 

çoğu salgın sırasında tüketicilerin benimsediği 

kategorilerdi. Walmart ayrıca tatil sezonu için 800'den 

fazla özel oyuncağı satmayı ve mutfak ürünlerini 

artırmayı planlıyor. (retaildive, 30.09.2020) 
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