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AVRUPA 

Avro Bölgesi’nde Dış Ticaret Fazlası 

Artış Gösterdi 

Eurostat tarafından açıklanan öncül verilere göre, Avro 

Bölgesi’nde 2016 yılı Kasım ayı ihracatı önceki yılın 

aynı ayına göre %6 artarak 184,2 milyar avro olarak 

gerçekleşti. Kasım ayında ithalat önceki yılın aynı 

dönemine göre %5 artarak 158,3 milyar avroya 

yükselirken, dış ticaret fazlası ise 25,9 milyar avro olarak 

gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise Avro Bölgesi’nin 

ihracatı önceki yılın aynı dönemi ile aynı seviyede 

kalarak 1 trilyon 869 milyar avro oldu. Aynı dönemde 

ithalat ise %2 düşüş sergileyerek 1 trilyon 621 milyar 

dolara geriledi. Böylece dış ticaret fazlası 248,2 milyar 

avro olarak gerçekleşti. (Eurostat, 16.01.2017) 

İngiltere’de Enflasyon Yükseldi 

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan 

açıklamada ülkede geçen yılın Aralık ayında, yıllık 

bazda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki 

aydaki %1,2 seviyesinden %1,6 seviyesine yükseldiği 

kaydedildi. Beklenti Aralık ayında yıllık TÜFE’nin 

%1,4 yükselmesi yönündeydi.  Uçak biletleri ve gıda 

fiyatlarındaki artış sayesinde TÜFE, 2014 yılı Temmuz 

ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 

Ülkede Aralık ayında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 

yıllık bazda %2,9 olan beklentinin altında kalarak %2,7 

olarak gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki artışta sterlinde 

görülen değer kaybı etkili oldu. (BBC, 17.01.2017) 

Almanya ZEW Endeksi Son 7 Ayın En 

Yüksek Seviyesinde  

Almanya ekonomisinin ilerleyen dönemde nasıl bir 

performans göstereceğine dair beklentileri ölçen ZEW 

(Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi) ekonomik 

beklenti endeksi, Ocak ayında son 7 ayın en yüksek 

seviyesi olan 16,6 puana yükseldi. 2016 yılı Aralık 

ayında 13,8 seviyesinde olan endeksin, Ocak ayında 

18,4’e yükselmesi beklenmekteydi. Almanya mevcut 

koşullar endeksi ise Ocak ayında, önceki aya göre 13,8 

puan artış göstererek 77,3 puan olarak açıklandı. Böylece 

endeks 2011 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek 

değerini almış oldu. Ekonomistlerin beklentisi bu 

endeksin 65 seviyesinde olması yönündeydi. 

(Morningstar, 17.01.2017) 

 

 

 

Avro Bölgesi’nde Enflasyon Yükselişte  

Eurostat tarafından yapılan açıklamada, Aralık ayında 

yıllık enflasyonunun Avro Bölgesi’nde 0,6’dan %1,1’e 

yükseldiği belirtildi. Avro Bölgesi’nde Aralık 2015’te 

enflasyon %0,2 seviyesindeydi. Avrupa Birliği’nde 

(AB) ise yıllık enflasyonun Aralık ayında %0,6’dan 

%1,2’ye yükseldiği belirtildi. Aralık 2016’da yıllık 

enflasyon rakamlarının en düşük olduğu ülkeler, 

Bulgaristan (-%0,5), İrlanda (-%0,2) ve Romanya (-

%0,1) olurken; en yüksek oranlar, Estonya (%2,4) ve 

Belçika’da (%2,2) kaydedildi. (Eurostat, 18.01.2017) 

Avrupa Merkez Bankası Faizleri 

Değiştirmedi 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yaptığı son toplantıda 

politika faiz oranını %0, mevduat faizini -%0,40 ve 

marjinal borç verme faizini %0,25'te sabit bıraktı. Banka 

Yönetim Konseyi, varlık alım programının Mart ayı 

sonuna kadar 80 milyar avro, Nisan ayından yılsonuna 

kadar ise 60 milyar avro olarak devam edeceğini 

yineledi. Yapılan açıklamada, Banka’nın enflasyonda 

sürekli bir iyileşme kaydedilmezse program süresinin 

uzatılabileceği vurgulandı. (ECB, 19.01.2017) 
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7789227/6-16012017-AP-EN.pdf/b9b27d9e-febb-4d7d-b01f-d6e5c831eb83
http://www.bbc.com/news/business-38649676
http://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN_1484648735057391100/german-zew-economic-sentiment-climbs-to-7-month-high-below-forecast.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7809603/2-18012017-BP-EN.pdf/dff05ed6-9fe1-4c88-b10c-186bcf99bd48
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/pr170119.en.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERİKA 

IMF, Küresel Büyüme Tahminini 

Değiştirmedi 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan 

Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme Raporu’nda; 

2016 yılında zayıf seyreden ekonomik aktivitenin, 

özellikle gelişmekte olan ekonomilerin desteğiyle 2017-

2018 yıllarında hız kazanacağıöngörüldü. Ekonomik 

tahminlerin ABD politikalarının ve bunun küresel 

ekonomi üzerindeki etkilerinin belirginleşmesi ile Nisan 

ayında yayınlanacak görünüm raporunda daha net hale 

geleceği ifade edildi. Raporda, küresel ekonomik 

büyüme tahminleri 2016 Ekim Raporu’na göre 

değiştirilmeyerek 2016, 2017 ve 2018 yılları için  %3,1, 

%3,4 ve %3,6 olarak sabit bırakıldı. Gelişmiş ülkelerin 

2017 ve 2018 yılı tahminleri bir önceki rapora göre, 0,1 

ve 0,2 puan yükseltilerek %1,9 ve %2’ye revize edildi. 

Gelişmekte olan ekonomilerin ise 2016 yılında %4,1 

büyüdüğü hesaplanırken, 2017 yılında %4,2 (önceki 

rapora göre 0,1 puan düşük) ve 2018 yılında %4,8 

büyüyeceği belirtildi. (IMF, 16.01.2017) 

ABD’de TÜFE Aralık Ayında Yükseldi 

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere 

göre, Aralık ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 

yıllık bazda %2,1 ve mevsimsellikten arındırılmış olarak 

aylık bazda %0,3 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE 2014 

Haziran’dan sonraki en güçlü artışını kaydederken, 2016 

Temmuz ayından bu yana yükselişini sürdürdü. Bu 

şekilde 2014 ve 2015 yıllarında %0,8 ve %0,7 yükselen 

TÜFE; 2016 yılında %2,1 yükselmiş oldu. Ayrıca bu 

seviye, son 10 yılın ortalaması olan %1,8’in oldukça 

üzerini işaret etmektedir. Gıda ve enerji fiyatları hariç 

tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise, Aralık ayında 

yıllık bazda %2,2 artış kaydetti. Son 12 aylık dönemde 

enerji endeksi %5,4 artış kaydederken, gıda endeksi 

%0,2 geriledi. Gıda fiyatları, 2009’dan bu yana ilk defa 

gerilemiş oldu. (Bls.gov, 18.01.2017) 

 

ABD’de İşsizlik Başvuruları Geriledi 

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere 

göre, 14 Ocak’ta biten haftada işsizlik başvuruları önceki 

haftaya göre 15 bin kişi düşüşle 234 bin kişiye geriledi. 

Ekonomistlerin beklentileri başvuruların 252 bin olarak 

gerçekleşmesi yönündeydi. Bir önceki hafta verisinin 247 

binden 249 kişiye revize edildiği belirtildi. Dört haftalık 

ortalama işsizlik başvuruları ise 10 bin 250 kişi düşerek 

246 bin 750 kişiye geriledi ve bu seviye 1973’ten sonraki 

en düşük rakam olarak kaydedildi. İşsizlik maaşından 

yararlananların kümülatif toplamı, 7 Ocak’ta sona eren 

haftada 47 bin kişi düşüşle 2,05 milyon kişiye geriledi. 

Başvurular tam 98 haftadır 300 binin altında seyrediyor, 

bu 1970'ten beri görülen en uzun süreli trend ve istihdam 

piyasasındaki güçlenmeyle uyumlu görülüyor. 

(Bloomberg, 19.01.2017) 

ASYA 

Çin Ekonomisi Yılın Son Çeyreğinde 

%6,8 Büyüdü  

Çin ekonomisi 2016 yılının son çeyreğinde son iki yılda 

ilk kez hızlandı ve bu durum ekonomik istikrarı 

güçlendirerek; ülke liderlerine, nötr politikaya geçmede 

ve Donald Trump'a karşı potansiyel ticaret gerilimlerine 

karşı hazırlanma konusunda güç verdi. Ülkede yılın son 

çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yıllık 

bazda %6,8 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi 

%6,7 seviyesindeydi. Böylelikle Çin ekonomisi 2016 

yılı genelinde 1990’dan sonraki en kötü performansını 

göstermiş oldu. Ancak bu seviye, Hükümetin %6,5-%7 

hedefine uyumlu görülmektedir. Açıklanan diğer veride 

ise, perakende satışlar Aralık ayında %10,9 ile yılın en 

güçlü artışını kaydetti. Beklenti %10,7 düzeyindeydi. 

Sanayi üretimi ise Aralık ayında %6,1 olan beklentilerin 

altında kalarak %6 artış kaydetti. (Bloomberg, 

19.01.2017) 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/index.htm
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-19/applications-for-u-s-jobless-benefits-fell-to-234-000-last-week
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-20/china-ends-year-of-stabilization-on-high-note-as-consumers-spend
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SANAYİ 

Takata’nın 1 Milyar Dolarlık Ceza 

Anlaşması, Satışı Kolaylaştırabilir 

Tokyo merkezli otomotiv yan sanayi şirketi Takata, hatalı 

hava yastıkları dolayısıyla 1 milyar dolar ödemeyi kabul 

etti ve böylece otomotiv sektörünün tarihindeki en büyük 

geri alımı yapmak zorunda kalan şirketin satılabilmesinin 

ve böylece faaliyetlerine devam edebilmesinin önündeki 

büyük bir engel kalkmış oldu. Soruşturma kapsamında, 

üç eski Takata yöneticisi 2000 yılından bu yana riskleri 

gizlemekle suçlanmış ve hatalı hava yastıklarının dünya 

genelinde en az 17 ölümle bağlantılı olduğu iddia 

edilmişti. Takata, sonuçta, ürettiği hava yastıklarının 

ölüm riskine sahip olduğunu ve bu durumu yaklaşık 15 

yıl boyunca gizlediğini mahkeme önünde itiraf etmiş 

oldu. Takata’nın geri çağırma yükümlülüğünün 100 

milyondan fazla hava yastığını kapsadığı tahmin ediliyor. 

Takata şirketi tarafından yapılacak 1 milyar dolarlık 

ödemenin 25 milyon doları idari ceza olarak 1 ay içinde 

ABD’ye yapılması gerekiyor. Ayrıca, şirket satıldığında, 

zarar gören otomobil üreticileri ile yaralanan kişilere 975 

milyon dolar tazminat verilmesi öngörülüyor. Takata, 

2015 yılında da, ABD makamlarına, hava yastıkları ile 

ilgili olarak seçilmiş, eksik veya yanlış bilgi vermekten 

dolayı 70 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. 

Diğer taraftan, üç yıl içerisinde ürünlerin geri çağrılması 

süreci tamamlanmadığı takdirde bu değer 200 milyon 

dolara kadar yükselebilecek. Şirketin hisselerinin 

%50’sinden fazlası Takada ailesine ait bulunuyor. 

Şirketin Haziran ayındaki yıllık toplantısında Takada 

krizin aşılması için bir yol bulunur bulunmaz şirketi 

devretmeyi planladığını açıklamıştı. Takada, hissedarlara, 

geri çağırma sürecinde sorumluluğu alacağını ve şirketi 

yeniden yapılandırmayı sağlayacağını belirtmişti. 

Takata’nın muhtemel talipleri arasında Autoliv ve Key 

Safety Systems şirketlerinin adı geçiyor. Öte yandan, 

Takata’yı satın alacak şirket, yenileme için gerekli ürün 

tedarikini düzenli olarak sağlamak ve hava yastıklarının 

yenilenmesinden doğacak maliyetlerdeki belirsizliğe 

katlanmak zorunda kalacak. Şirketin 692 milyon ABD 

doları tutarındaki piyasa değeri, hâlen ödemeyi taahhüt 

ettiği toplam ceza ve tazminat tutarının altında 

bulunuyor. (Bloomberg, 15.01.2017) 

 

Toyota ile Shell, 10,7 Milyar Dolar 

Yatırım ile Hidrojen Teknolojisi Üzerine 

İddiaya Giren Devler Arasında Bulunuyor  

Ulaştırma, enerji ve sanayi sektörlerinden toplam 13 

şirket (Toyota, BMW, Daimler, Honda Motor, Hyundai 

Motor, Royal Dutch Shell, Total,  doğalgaz şirketleri olan 

Air Liquide ile Linde, madencilik şirketi Anglo 

American, elektrik hizmetleri sağlayıcısı Engie, 

demiryolu şirketi Alstom ile motosiklet ve ağır iş 

makineleri üreticisi Kawasaki Heavy Industries) beş yıl 

içinde hidrojen teknolojilerini kullanan ürünler 

geliştirmek amacıyla 10 milyar avro (10,7 milyar dolar) 

değerinde yatırım yapma planıyla ortak bir konsey 

kuruyor. Davos’tan yapılan ortak açıklamada, konseyin, 

politika yapıcılarıyla istişarelerde bulunacağı ve çevre 

açısından bu teknolojilerin önemine dönük kamuda bilinç 

oluşturulması için çaba harcayacağı belirtildi. İklim 

değişikliğine karşı alınacak önlemlerde tek yolun batarya 

teknolojilerine dayanmadığı ve hidrojenin büyük 

potansiyel taşıdığı ifade edildi.  Toyota adına konuşan 

Takeshi Uchiyamada, hidrojenin ulaşım dışında farklı 

sektörleri de keserek tüm değer zincirini 

etkileyebileceğini kaydetti. Toyota, sürüş menzili ve şarj 

süresi gibi dezavantajları nedeniyle tüketicilerin elektrikli 

araçlardan ziyade hibrit veya yakıt hücreli araçları daha 

çok tercih edeceğini tahmin ediyor. 2050 yılına kadar 

araçlarının CO2 emisyonunu %90 azaltmayı hedefleyen 

Toyota, bu hedefe ulaşmada yakıt hücreli araçların büyük 

rolü olabileceğini öngörüyor. (Bloomberg, 18.01.2017) 

Palantir ve Airbus Arasındaki Anlaşma, 

A350 Üretimini Hızlandıracak 

Airbus, Silikon Vadisindeki veri madenciliği şirketi 

Palantir ile vardığı anlaşma sayesinde yeni A350 

uçaklarının üretiminde yüz milyonlarca dolar tasarruf 

sağlamayı öngörüyor. On yılı aşkın süredir ulusal 

güvenlik projeleri üzerinde çalışan Palantir, henüz 

kârlılığa geçmemiş olmasına rağmen 20 milyar dolar 

değere sahip bulunuyor. Palantir Genel Müdürü Alex 

Karp, Airbus ile gerçekleştirilecek olan milyonlarca 

dolarlık anlaşmanın bu yıl planlanan kârlılık hedeflerine 

ulaşılmasını sağlayacağını belirtti. Yaklaşık 18 ay önce 

Palantir ile çalışmaya başlayan Airbus, bir süredir iki 

şirket arasındaki işbirliğinin genişlediğini ve helikopter, 

savunma ve uzay projeleri ile  A350’nın  nihai  montajı 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-15/takata-s-1-billion-air-bag-settlement-seen-removing-sale-hurdle
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/toyota-shell-among-auto-and-oil-giants-forming-hydrogen-council


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dahil dört ülke çapında sekiz proje kapsamında 

çalışmakta olduklarını kamuoyuna açıkladı. Airbus 

CEO’su Tom Enders, bu hafta Davos’ta düzenlenen 

Dünya Ekonomik Forumunda Financial Times ile 

gerçekleştirilen ortak röportajda, Palantir’in 

yazılımlarını ve uzmanlığını, Airbus’un farklı 

ülkelerdeki ve veri tabanlarındaki veriler arasında 

bağlantı kurarak, mühendislerinin üretim sorunlarına 

daha çabuk yanıt vermek ve süreçleri iyileştirmek 

için kullandığını söyledi. (Financial Times, 

19.01.2016) 

Tesla’ya Karşı Kaza Soruşturmasında, 

Araçtan Kaynaklanan Teknik Kusur 

Bulunmadı 

ABD’li yetkililer tarafından Perşembe günü yapılan 

açıklamada, otopilot sistemi devreyken Tesla Motors 

Model S’yi kullanan sürücünün kamyonla çarpışması 

sonucu ölümle sonuçlanan kazada, Tesla’nın herhangi bir 

kusuruna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Tesla 

Genel Sekreteri Elon Musk, Twitter hesabından Ulusal 

Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin aldığı kararı övdü 

ve kazanın sorumluluğunu sürücüye yükledi.  ABD 

Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx Perşembe günü 

gazetecilere verdiği demeçte, yarı bağımsız otopilot 

sistemlerin sınırlarını otomobil üreticilerinin açıklaması 

gerektiğini ifade etti. Tesla’nın durumunda, Model S 

otopilot özelliği devredeyken önde seyreden kamyon 

römorkunu algılayamadığı için kaza yapmıştı. Kazada 

hayatını kaybeden sürücünün aile avukatı, herhangi bir 

karar almadan önce kazayı araştıran devlet 

kurumlarından gelen tüm bilgileri değerlendirmeye 

alacaklarını ifade etti. ABD Senatörü Gary Peters, 

Perşembe günü verdiği demeçte, düzenleyicilerin yenilik 

yapma esnekliği ve özgürlüğü sağlarken aynı zamanda 

henüz hazır olunmayan teknolojilerden de kaçınılması 

gerektiğini söyledi. (Reuters, 19.01.2016) 

TARIM 

2016 Yılı Küresel Gıda Emtia Fiyatları 

Düştü 

FAO tarafından oluşturulan Küresel Gıda Fiyat Endeksi 

şeker ve et fiyatlarındaki düşüşe rağmen Aralık ayında 

bir önceki aya göre önemli oranda değişmeyerek 172 

puan olarak gerçekleşti. Aralık ayında şeker ve ette 

yaşanan fiyat düşüşleri özellikle bitkisel yağlar ve süt 

ürünleri fiyatlarında yaşanan artışları bertaraf etti. 2016 

yılı genelinde ise Gıda Fiyatları Endeksi 2015 yılına göre 

%1,5 oranında düşerek 161,6 puan olarak gerçekleşti. 

Böylece endeks beş yıl arka arkaya gerilemiş oldu.  

FAO Hububat Fiyat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya 

göre %0,5 artarak ortalama 142,1 puan olarak gerçekleşti. 

Aralık ayında uluslararası pirinç fiyatlarında artış 

yaşanırken bu artış Tayland’da yerel pirinç fiyatlarının 

artması için yürürlüğe konulan resmi uygulamalar ve 

Pakistan pirincine olan talep artışından kaynaklandı. 

Hava koşulları konusundaki endişeler ve artan talebin 

etkisiyle mısır fiyatlarında artış yaşanırken, buğday 

fiyatlarında Avustralya, Kanada ve Rusya’da öngörülenin 

üzerinde üretim beklenmesi etkili oldu. Genel olarak 

hububat fiyat endeksi 2016 yılında bir önceki yıla göre 

%9,6 oranında, 2011 yılındaki rekor seviyesine göre ise 

%39 oranında düşerek 147 puan olarak gerçekleşti.  

FAO Et Fiyat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 

%1,1 oranında düşerek ortalama 161,5 puan olarak 

gerçekleşti. Küçük ve büyükbaş et fiyatlarında belirgin 

düşüş yaşanırken, kümes hayvanları eti ve domuz eti 

fiyatlarında ufak düşüşler yaşandı. Yıl genelinde ise 

endeks bir önceki yıla göre %7 oranında düştü ve en 

büyük düşüşler büyükbaş et ve kümes hayvanları etinde 

yaşandı. (Bloomberg, 13.01.2017) 

Mısırdan Elde Edilen Etanol Kaynaklı 

Sera Gazı Emisyonu  

ABD Tarım Departmanı (USDA) tarafından yayınlanan 

raporda, ABD’de mısır bazlı etanol üretiminin benzine 

kıyasla  %43 oranında daha az sera gazı emisyonuna 

neden olduğu ifade edilmiştir. Raporda, mısır tarlasından 

etanol rafinerisine kadar olan üretim sürecindeki çeşitli 

gelişmelerin sera gazı emisyonun azaltılmasında etkili 

olduğu belirtilmiştir. 
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ABD’de çiftçilerin geliştirilmiş azot yönetimi ve bitki 

örtüsünün korunması gibi sera gazı emisyonunu azaltan 

yöntemleri kullanarak daha verimli mısır üretimi 

gerçekleştirdikleri ifade edilmiştir. ABD’de 2005 yılında 

3,9 milyar galon olan etanol üretimi 2015 yılında 14,8 

milyar galon seviyesine ulaşmıştır. Etanol üretim 

sürecindeki gelişmelerin devam etmesi durumunda, 2022 

yılında mısır bazlı etanolün benzine kıyasla %50 

oranında daha az sera gazı emisyonuna neden olacağı 

tahmin edilmektedir. (USDA, 17.01.2017) 

 

 

 

 

HİZMETLER 

DHL E-Ticaret, Sydney Dağıtım 

Merkezi’ni Açtı  

DHL e-Ticaret lojistik firması, Sidney'de Avustralya'daki 

önemli şehirlere ve bölgesel merkezlere lojistik depolama 

yönetimini sağlayacak ve son noktaya teslimatları 

yönlendirecek bir "Avustralya Dağıtım Merkezi"ni 

(Australian Fulfillment Center) açtığını duyurdu. Söz 

konusu Merkez, Avustralya'nın patlayan çevrimiçi 

ticaretinde alım hacmine destek olmayı hedefliyor. DHL 

e-Ticaret, Avustralya Genel Müdürü Damien Sheehan, 

"Avustralyalıların toplam çevrimiçi harcamalarının 

yaklaşık yüzde 75'i yerli perakendecilere giderken, e-

ticaret alımlarının ise 2020'ye kadar neredeyse yüzde 50 

oranında artması bekleniyor" dedi. DHL e-Ticaret 

CEO'su Charles Brewer, e-ticaretin artık sınır ötesi 

olduğunu ve siparişlerin hızlı bir şekilde ucuza iletilmesi 

gerektiğini belirtirken, Avustralya tesisi ile, 

standartlaştırılmış küresel ticaret merkezler ağına bir 

başka noktanın eklenmiş olduğunu, bunun ise e-ticaret 

tüccarlarının küresel ticaret alanlarını genişletmek 

amacıyla yeni lojistik ortak arama ihtiyacını 

karşıladıklarını ve işlerini kolaylaştırdıklarını bildirdi. 

(Post&Parcel, 16.01.2017) 

Hyundai Motor, 3 Milyar Dolarlık ABD 

Yatırımını Açıkladı 

Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai 

Motor, başkan Donald Trump'ın Amerikan ekonomisini 

canlandırmak amacıyla verdiği sözleri değerlendirmek 

üzere ABD'deki yatırımını önümüzdeki beş yıl içinde 

yüzde 50 oranında artarak 3,1 milyar dolara çıkaracağını 

açıkladı. Söz konusu haber, ABD'ye ithal edilmiş 

Meksika yapımı araçlar üzerinde ağır vergiler koymakla 

tehdit eden Sn. Trump'ın Başkanlık Yemininden sadece 

üç gün önce duyuruldu. Hyundai, bu yatırımın ABD'de 

otomobil üretmek yerine Meksika'da yatırım yapmak 

isteyen küresel otomobil üreticilerine yönelik Sn. Trump 

tarafından gönderilen yoğun Twitter mesajları şeklindeki 

saldırının bir sonucu değil, tam tersine gerçekten ABD 

pazarının öneminin bir yansıması olduğunu bildirdi. 

Hyundai Motor Başkanı Chung Jin-haeng, Seul'de 

düzenlediği basın toplantısında, Başkan seçilen Sn. 

Trump'ın beş yıl içinde 1 milyon iş yaratma sözü ile 

birlikte ABD ekonomisinde büyümenin hızlanacağı ve 

çeşitli otomobil modellerine talebin artacağı beklentisi 
nedeniyle yapacakları yatırımları ABD'ye kaydırdıklarını 

açıkladı. Böylece bağlı kuruluşu Kia Motors'un satışları ile 

birlikte dünyanın beşinci büyük otomobil üreticisi olan 

Hyundai, son haftalarda ABD'ye yatırım yapmak için sıraya 

giren diğer otomobil üreticilerinden oluşan büyük listede 

yerini aldı.  
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Bu ayın başlarında Japon otomobil grubu Toyota, ABD 

pazarına girmek için 10 milyar dolarlık yatırımını yok 

sayacağı ve diğer bir büyük otomobil üreticisi Ford'un 

ise, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık tesisi iptal ederek, 

bunun yerine Michigan'da tesis inşa edeceği şeklindeki 

açıklamalar da dikkat çekti.Diğer taraftan, bu hafta Sn. 

Trump BMW'yi, Meksika'daki yeni tesisinde üretilen 

otomobillerin ABD'ye ithalatında yüzde 35'lik bir vergi 

konulmasıyla tehdit etti. Ayrıca, şu anda Meksika'daki 

bütün otomobil fabrikalarının toplam otomobil üretiminin 

yüzde 60'ı ABD satışlarına bağımlıdır. (Financial Times, 

17.01.2017) 

Trump'ın Vergi İndirimleri, Novartis'in 

ABD’ye Daha Fazla Yatırım Yapmasını 

Sağladı 

Novartis Başkan Vekilinin Reuters'e verdiği demeçte, 

Donald Trump'ın, ilaç fiyatlarına ilişkin son sert sözlerine 

rağmen, ABD kurumlar vergisi oranlarını düşürme 

yönündeki planları, Novartis tarafından ABD'ye 

yapılacak yatırımlarının artmasına neden oldu. Novartis 

Başkan Vekili Joe Jimenez Çarşamba günü yaptığı 

açıklamada, "Yeni bir fabrika inşa ederken 

düşündüğümüz kriterler içinde; vergi oranı, ülkenin 

ekonomisi ve yaratılacak işgücü kapasitesi gibi şeyleri 

düşünüyoruz, diğer taraftan hızlanan bir ABD ekonomisi 

ABD'yi yatırım için cazip hale getiriyor" dedi. 

Geçtiğimiz hafta, Sn. Trump ilaç şirketi yöneticilerini, 

fiyat ve maliyetleri düşürmek için daha fazla rekabet 

istediğini söylerken "cinayetten kurtulmak" deyimini 

kullanarak hayli rahatsız etti. Sn. Jimenez, İsviçre Davos'ta 

düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum 

aralarında yaptığı açıklamada, ABD pazarındaki fiyat 

baskısının süreceğini ancak şirketinin sonuç odaklı 

fiyatlandırmaya geçerek zaten pazara adapte olduğunu 

belirtti. (Reuters, 18.01.2017) 

İklim Değişikliği: Veriler 2016 Yılının En 

Sıcak Yıl Olduğunu Gösteriyor 

2016 yılı sıcaklığı verileri, dünyanın en sıcak yılı olarak 

nitelendirilen 2015 yılının başında gözlenen değerler ile 

başa baş gidiyor. Hatta Nasa ve Birleşik Krallık Meteoroloji 

Ofisi'nden alınan verilere göre, sıcaklıkların 2015 yılının 

yaklaşık 0,07 santigrat derece üzerinde olduğunu gösteriyor. 

Meteroloji Ofisi'nin hata payında görülen artışa rağmen, 

Nasa'nın ifade ettiğine göre 2016 yılı sıcaklığı,  peş peşe 

gelen rekor düzeydeki yıllar içinde üçüncü sıradadır. Bilim 

adamlarına göre; dünya sıcaklığının artmasındaki etken 

olduğu faktörlerden birisi El Niño'nun sebep olduğu 

olumsuz hava koşulları olsa bile, ana faktörün dünyada 

yaşayan insan nüfusunun yaratmış olduğu kirliliğin sonucu 

olan artan CO2 emisyon hacmidir. (BBC News, 18.01.2017) 

 

 

ENERJİ 

Enel Yönetim Kurulu Başkanı Orta 

Doğu’da Yenilenebilir Enerji Projeleri 

Gerçekleştirmeyi Hedeflediklerini 

Açıkladı 

Roma merkezli Enel SpA firması, Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirliklerinde yenilenebilir enerji 

projelerini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı ve 

bu kararın arkasındaki en önemli sebebin de petrol 

açısından zengin olan Körfez Ülkeleri’nin düşen güneş 

enerjisi maliyetlerinden faydalanarak enerji arz 

çeşitliliğini artırmak yönündeki istekleri olduğunu 

vurguladı.  

Enel Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Francesco 

Starace Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük emirliği 

olan Abu Dabi’de gerçekleştirilen röportajda konuya 

ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’da 

açılacak ilk ihaleyi beklediklerini belirtti ve ülkenin en 

büyük ikinci emirliği olan Dubai’de de hâlihazırda 

yenilenebilir enerji programlarının başladığını ve bu 

projelerde de yer almak istediklerini vurguladı.  

Francesco Starace başkanlığında Enel, büyük ölçekli 

enerji santralı projelerini azaltma/küçültme kararı aldı ve 

bunun yerine yeşil enerji üretimi ve dağıtımı öngören 

projelere yöneldi. Firma geçtiğimiz yıl, “Enel Green 

Power” (Enel Yeşil Enerji) isimli yenilenebilir enerji 

alanında faaliyet gösteren bağlı şirketini yeniden devreye 

sokarak, fosil yakıt kaynaklı enerji üretim kapasitesini 

2019 yılsonuna kadar olan dönemde %39 oranında 

kısmayı planlıyor. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı 

olan Suudi Arabistan ve OPEC ülkeleri arasında en 

büyük 4. üretici olan Birleşik Arap Emirlikleri petrole 

olan bağımlılıklarını azaltmayı ve güneş üzerinden daha 

fazla enerji üretmeyi amaçlamaktadır. 

Yakın dönemde Enel “Dubai Elektik ve Su Kurumu” 

(Dubai Electricity and Water Authority- DEWA) ile 

emirliğin güç nakil şebekesini geliştirmek amacıyla bir 

işbirliği anlaşması imzaladı. Firma benzer bir anlaşmayı 

11 Ocak 2017 tarihinde “Suudi Elektrik” (Saudi 

Electricity Co) ile imzalamıştı. Suudi Arabistan Enerji 

Bakanı Khalid Al-Falih geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 

önümüzdeki 5 yıl içerisinde güneş, rüzgar ve diğer 

yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden 10 gigavat 

değerinde enerji elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.  

“Dubai Elektik ve Su Kurumu” (DEWA) ise 2050 yılı 

itibariyle enerji ihtiyaçlarının %75’ini yenilenebilir 

kaynaklardan elde etmeyi hedeflemektedir. 
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Francesco Starace, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Umman’ın bol güneş ışığı alan yerler 

olması sebebiyle önemli bir doğal potansiyele sahip 

olduğunu, Kuzey Afrika bölgesine kıyasla daha istikrarlı, 

daha az riskli olduklarını belirtti ve bu ülkelerin 

yatırımları açısından önemli birer merkez olarak 

değerlendirildiğini vurguladı. Starace, fiyatların düşük 

olduğu ve buna bağlı olarak üretim yapan firmaların kar 

marjlarının daraldığı bir ortamda bile söz konusu 

bölgedeki üretim maliyeti avantajının güneş enerjisi 

açsından yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.  

Geçtiğimiz haziran ayında, Abu Dabi merkezli bir 

yenilenebilir enerji firması olan Masdar başkanlığında bir 

grup firma, Dubai’de güneş enerjisi kullanan ve dünyanın 

en düşük maliyetli enerji üretim merkezi olacağı 

düşünülen 800 megavat kapasitesi olan güneş enerjisi 

santrali ihalesini kazandı. Abu Dabi merkezli 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın raporuna 

göre fotovoltaik (güneş pili) sistem üzerinden elde edilen 

elektriğin ortalama maliyeti 2025 yılı itibariyle mevcut 

duruma kıyasla %59 oranında düşüş kaydedecek. 

Francesco Starace güneş enerjisi maliyetlerinde yaşanan 

düşüşün sona ermediğini daha da devam edeceğini 

vurguladı. (Bloomberg, 15.01.2017) 

Suudi Arabistan Yenilenebilir Enerji için 

Yatırım Bekliyor 

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid al-Falih Pazartesi 

günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın birkaç hafta 

içerisinde büyük güneş ve rüzgâr enerjisi ihalelerine 

çıkacağını ve 2030 yılına kadar 30-50 milyar dolarlık 

yatırım beklediklerini belirtti.  

Petrol zengini Krallık aynı zamanda, 2,8 gigawatt 

kapasiteye sahip olacak ilk ticari nükleer güç santrali için 

fizibilite çalışmaları ve tasarım önerilerini geliştirmeye 

başladı. Petrol Bakanı Falih, nükleer enerjide çok önemli 

bir yatırım yapılacağını belirtirken, söz konusu projenin 

programına ilişkin detay vermedi. Bu gelişmeler 

Krallık’ın Rusya, Fransa ve Güney Kore ile yaptığı 

işbirliği anlaşmalarının ardından nükleer enerji 

konusundaki ilk somut adımlarını oluşturuyor. Suudi 

Arabistan’ın adeta bir güneş santraline dönüşmesi 

konusunda hırslı olduğunu belirten Bakan Falih, ülkedeki 

yenilenebilir güç projelerinin kapasitesinin 2023 yılına 

kadar 10 gigawatta yükseltilmesinin hedeflendiğine 

dikkat çekti. 

 

 

 

Nitekim ulusal kalkınma planında 2020 yılına kadar 

yenilenebilir enerji kapasitesinin 3,45 megawatt 

artırılması hedefleniyor. Öte yandan daha geniş 

kapsamlı ulusal ekonomik reform planı, ülkenin petrole 

bağımlılığını azaltmayı ve yeni kazanç akımları 

yaratmayı hedefliyor. İki yıl boyunca düşük seyreden 

petrol fiyatlarının ardından enerji reformları bu 

stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Nitekim, 

petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi Suudi Arabistan’ın 

gelirlerini azaltmış; Hükümet 100 milyar doların 

üzerinde finansal rezerv kullanmak ve küresel 

piyasalardan yaklaşık 17,5 milyar dolarlık borç almak 

zorunda kalmıştı. Petrol Bakanı yaptığı açıklamada, 

güneş ve rüzgâr enerjisi ile nükleer enerjinin yanı sıra 

doğal gazın da yerel elektrik üretiminde önemli bir 

hammadde olacağını belirtti.  

Petrol Bakanı, geçtiğimiz yıl OPEC ile OPEC üyesi 

olmayan ülkelerin, fiyatları kontrol edebilmek amacıyla 

6 ay boyunca petrol arzını kısma konusundaki 

anlaşmasının, biraz daha uzatılacağını düşündüğünü 

belirtti. (Financial Times, 16.01.2017) 

Suudi Arabistan Enerji Bakanı ABD 

Kaya Gazı Üretimindeki Artıştan Endişe 

Duymadıklarını Belirtti  

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al Falihi salı 

günü yaptığı açıklamada, OPEC'in ABD kaya gazı 

endüstrisinde ani bir toparlanmadan endişe duymadığını 

ve yakın gelecekte üretimde önemli bir artış meydana 

gelmesini beklemediklerini söyledi.  Davos’taki Dünya 

Ekonomik Forumunda konuşan Bakan, ABD petrol arzı 

son aylarda artsa da, talep büyümesine ayak uydurmak 

için ABD’nin yakın dönemde günde 2-4 milyon varil ek 

üretim gerçekleştireceğine inanmadığını vurguladı. 

Falihi, talep artışıyla birlikte ABD’de kaya gazı 

üretiminin daha pahalı, daha zor olacağını ve daha az 

verimli alanlara kayacağını, bu durumun da firmaları 

daha yüksek fiyatla satışa yönelteceğini ekledi. 

OPEC’in yüksek maliyetli üretim gerçekleştiren 

rakiplerini sıkıştırmak için, petrol arzında 2 yıl sonra 

kesintiye gitmesi piyasada canlanmaya yol açtı. 

Yatırımcılar, durgunluğa girmiş ABD kaya 

endüstrisinin ne kadar hızlı toparlanacağını görmek için 

yakından izliyorlar. Bilindiği üzere, ABD kaya gazı 

endüstrisi geçen yılın ortalarından beri toparlanmaya 

başlamıştı. (Financial Times, 17.01.2017) 
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Çin’de Karbon Salınımının Tutulması ve 

Depolanmasına Yönelik Potansiyel 

Süregelen elektrik üretiminin kömüre bağımlılığı, 

dünyanın en büyük çevre sorunlarından biridir ve 

kömürün geleceği büyük ölçüde yalnızca bir ülkeye, 

Çin’e bağlıdır. Çin aynı anda yenilenebilir elektrik 

kapasitesinde ve karbondioksit salınımında dünya 

lideridir. Karbondioksit salınımın yaklaşık yarısı termik 

santrallerden kaynaklanmaktadır. Çin'in yeni termik 

santrali yapımını sınırladığına dair cesaret verici 

işaretlere rağmen, Çin'in hâlihazırda kömürle çalışan 

kurulu güç kapasitesinin 900 gigawatt'ın (GW) üzerinde 

olduğu ve bu rakamın küresel toplamın yaklaşık % 

50'sini temsil ettiği bilinmektedir. Son sayımda yaklaşık 

200 GW termik santralin inşaat aşamasında olduğu 

bildirilmiştir. Çin’de termik santraller çoğunlukla yeni 

inşa edilmiştir ve çoğu 30-40 yıl daha faaliyet 

gösterebilecektir. Birçok termik santral erken emekli 

edilmeden ya da karbondioksit salınımının tutulması ve 

depolanmasına yönelik iyileştirme çalışmaları 

yapılmadan, Çin’in büyüyen ekonomisinin artan elektrik 

ihtiyacının karşılanması, aynı zamanda sera gazı 

salınımlarının azaltılmasının başarılması muhtemel 

görünmemektedir. Santrallerde karbondioksit tutulmasına 

ve depolanmasına yönelik iyileştirmeler, [(CCS) carbon 

capture and storage] Çin’de karbon salınımının 

azaltılması için önemli bir fırsat oluştururken, doğru 

teşviklerle, ortaya çıkan bu fırsatın değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Enerji güvenliğini sağlamak için yapılan 

diğer önlemlerin yanında, CCS teknolojilerinin 

önümüzdeki 20 yılda Çin'de kullanılmasının sağlanması, 

sektör paydaşlarının çaba harcamasını gerektirmektedir. 

Yeni termik santrallerine izin verilmesi için, CCS 

teknolojilerinin teşvik edilmesi bu yönde atılmış önemli 

bir adım olabilir. (International Energy Agency, 

18.01.2017) 
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