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Çin’in Shanxi Eyaleti İle Türkiye’yi Birbirine Bağlayan Yeni Bir Çin-Avrupa 

Doğrudan Yük Treni Seferi Başladı 

Günlük ihtiyaç maddeleri, 

makine ve teçhizat dahil 

olmak üzere çeşitli mallarla 

yüklü bir tren Shanxi’nin 

merkezi Taiyuan’daki bir 

lojistik merkezinden 

ayrılarak Mersin’e doğru 

yola çıktı. Yeni güzergahla 

birlikte, Shanxi’den geçen 

ve Orta Asya ile Avrupa’da 

bulunan 11 ülkedeki 30 

kenti birbirine bağlayan Çin-Avrupa yük treni güzergahlarının sayısını 10’a çıktı.  

2050 Yılına Kadar Dünyanın Net Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaşması İçin 173 

Trilyon Dolar Yatırıma İhtiyacı Bulunuyor 

BloombergNEF'in enerji 

ekonomisinin geleceğine 

ilişkin yıllık uzun vadeli 

senaryo analizi Yeni Enerji 

Görünümü 2021 raporu 

yayınlandı. Paris Anlaşmasını 

ve 2050 yılına kadar net sıfır 

karbon emisyonu hedeflerini 

içeren üç iklim senaryosu 

sunan rapor, en iyi beklentileri elde etmek için 173 trilyon dolarlık enerji geçiş 

yatırımı gerektiğini işaret ediyor. Düzenli bir geçişle 2050 yılına kadar net sıfır 

karbona ulaşmak için sektör bazında emisyon bütçeleri oluşturulması gerektiği 

vurgulanıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisini birincil enerji arzının %85'ine getirmek 

için önemli yatırımlara ihtiyaç bulunuyor.  
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Birleşmiş Milletlere (BM) Bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

İklim Değişikliğine İlişkin Yeni Değerlendirme Raporunu Açıkladı 

 

Küresel ısınmanın, 2018'de öngörülenden on yıl önce, 2030'a kadar 1,5 derece 

artacağının belirtildiği raporda, iklim değişikliğinin insan ürünü olduğu vurgusu 

yapılıyor. "İnsan etkilerinin; atmosferin, ozon tabakasının ve yeryüzünün 

ısınmasına neden olduğu ortadadır." ifadesinin yer aldığı raporda uzmanların ilk 

kez bu denli kesin bir dil kullandığı dikkat çekiyor. Daha önceki IPCC raporlarında, 

iklim değişikliğinin endüstriyel faaliyetler sonucu meydana geldiğinin "kuvvetle 

muhtemel" olduğu değerlendirmeleri yer alıyordu. IPCC'nin raporuna göre, 

atmosfere zararlı karbondioksit gazı emisyonunun radikal biçimde azaltılması 

durumunda dahi, sıcaklıkların sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 derece 

artmasını engellemek artık mümkün değil. Ancak raporda, önlem alınmaması 

halinde küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar 2 derece ve üzerinde 

seyredeceği tahmininde bulunuluyor.  
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Kuzey Çin'in En Büyük Limanı Olan Tianjin Dünyanın İlk Yapay Zekâ (AI) Sıfır 

Karbon Terminalini Geliştireceğini Açıkladı 

Çin Limanlar ve Limanlar 

Birliği'nin (CPHA) 2021 Yeşil ve 

Güvenli Liman Konferansı'nda 

Kuzey Çin'in en büyük limanı 

olan Tianjin Limanı'nın 

dünyanın ilk yapay zekâ (AI) 

sıfır karbon terminalini 

geliştireceğini duyurdu. Sıfır 

emisyon hedefi için 

geliştirilecek terminalde enerji 

tüketimine uygun yeşil enerji 

tedarik sistemi kullanılacak. Tüm terminalin yeşil enerji arzını gerçekleştirmek 

için bir platform olarak entegre bir rüzgâr, güneş ve depolama sistemi 

kullanılacak. Tüm liman yükleme ve boşaltma ekipmanı, yatay taşıma tesisi ve 

yardımcı ekipman, yeni bir entegre enerji depolama sistemi ile çalışacak. Limana 

göre, geleneksel yükleme ve boşaltma teknolojisi ile otomatik operasyonların 

birleşimi ile enerji tüketiminin yüzde 17 oranında azalması bekleniyor.  

Belarus Kereste ve Ahşap Ürünlere İhracat Vergileri Getirdi 

Avrasya Ekonomi Birliği gümrük bölgesi dışında kereste ve ağaç işleme 

ürünlerinin ihracatı 

için ihracat vergileri 

getirildi. Vergi 

oranları, kereste ve 

ahşap işleme 

ürünlerinin türüne 

bağlı olarak metreküp 

başına 100 EUR veya 

gümrük değerinin %2, 

%5 ve %6,5'i olarak 

belirlendi. Belge ile belirlenen gümrük vergileri oranları 31 Aralık 2021 tarihine 

kadar geçerli olacaktır. Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Ukrayna'ya kereste ve ağaç işleme ürünleri ihracatı vergiye tabi 

değildir. 
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Filipinler Tarım Bakanlığı Tarafından Et İthalatında SPS İthalat İzin Belgesi 

Geçerlilik Süresi 90 Güne Uzatıldı 

Filipinler Tarım Bakanlığı 

tarafından yapılan 

düzenleme ile COVID-19 

pandemisine bağlı olarak 

tedarik zorluklarının 

telafisine yönelik olarak, 

Kırmızı ve Kanatlı Eti 

Ürünlerinin ithalatında 

SPS İthalat İzni Belgesi 

geçerlilik süresi 60 

günden 90 Güne uzatıldı. 

İlgili düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

IATA ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Uluslararası Ticareti 

Kolaylaştırmak İçin İş Birliklerini Genişlettiklerini Açıkladı 

Uluslararası Hava 

Taşımacılığı Birliği (IATA) 

ve Birleşmiş Milletler 

Ticaret ve Kalkınma 

Konferansı (UNCTAD), 

başta e-ticaret olmak 

üzere uluslararası ticareti 

kolaylaştırmak için iş 

birliklerini genişletti. 

Açıklamada, genişletilmiş 

ortaklığın, birlikte çalışma geçmişlerini zenginleştireceği belirtildi. İş birliği ile 

hava kargo mesajlaşma standartlarının (Cargo-XML) UNCTAD’ın otomatik 

gümrük yönetim sistemi ASYCUDAWorld’e başarılı entegrasyonunu da içeriyor. 

İş birliğinin bir sonraki aşaması, ASYCUDAWorld’ün e-ticaret gönderilerini daha 

verimli yönetmesini sağlamaya odaklanacak. Posta gönderileri için bir risk 

değerlendirmesi eklemeyi ve IATA gelişmiş iş ortağı tanımlama ve bağlantı (EPIC) 

platformuna erişimi kolaylaştırmayı içerecek. 
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Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat AB ve Avro Bölgesi'nin Haziran Ayı Uluslararası 

Ticaret Verilerini Yayımladı 

 

AB'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 

188,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 29,6 yükselerek 173,5 milyar avroya çıktı. 

Böylece AB'de haziran ayında 14,8 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşti. 

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, haziranda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 

23,8 yükselişle 209,9 milyar avro, ithalat da yüzde 28,2 artışla 191,8 milyar avro 

oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, haziranda yaklaşık 18,1 milyar avro olarak 

kayıtlara geçti. 

 

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,5 milyar 

avro ile ABD, 24,9 milyar avro ile Birleşik Krallık, 20 milyar avro ile Çin, 13,2 milyar 

avro ile İsviçre, 7,5 milyar avro ile Rusya ve 6,7 milyar avro ile Türkiye oldu. 
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Çin Lojistik Sistemini Daha Akıllı ve Doğa Dostu Hale Getiriyor 

Çin Ticaret Bakanlığı ve sekiz 

diğer devlet kurumunun 

hazırladığı ortak eylem 

planına göre Çin, ticari 

hizmetler ve uluslararası 

ticarete yönelik lojistik ağını 

2025 yılına kadar daha akıllı, 

doğa dostu ve verimli hale 

getirecek. 14. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı 2021-2025 

sırasında Çin’in uluslararası alanda rekabet eden bir dizi etkili lojistik firmasıyla 

modern bir lojistik sistemi kurmaya çalışacağı kaydedildi. Plan uyarınca, 

teslimatlardaki verimin artırılmasını kolaylaştırmak için büyük verinin, 5G 

teknolojisinin ve yapay zekanın lojistik sisteminde uygulanması desteklenecek. 

Şanghay’dan Los Angeles’a Konteyner Nakliyesinin Kıyaslama Maliyeti Geçen 

Yıl Üçe Katlandı 

Toplu nakliye fiyatlarının Baltık Kuru Endeksi Temmuz ortasından bu yana 

%10’dan fazla arttı. 
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Cezayir’de Kişisel Kullanım İçin Tıbbi Cihazların İthalatında İzin Alma Süreci 

Askıya Alındı 

03.08.2021 tarihli İlaç Sanayi 

Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamaya göre; Oksjen 

Konsantratörü ve Kişisel 

Kullanım İçin Tıbbi Cihazların 

İthalatına ilişkin olarak, İlaç 

Sanayi Bakanlığı'ndan izin 

alınma süreci geçici bir süre ile 

askıya alınmış olup, kişisel 

olarak ilgili ürünlerin 

yurtdışından satın alınması durumunda da anılan ürünler gümrük vergisinden ve 

resimden muaf olacak. Diğer taraftan, kişisel kullanım haricinde ithalatçılar 

tarafından anılan ürünlerin ithalatında da yine aynı şekilde ilgili Bakanlıktan izin 

alınmasına gerek bulunmamakla birlikte, ilgili gümrük vergileri ve resim için ise 

bir muafiyet bulunmamaktadır. 

Slovakya-Bratislava: Demiryolu İnşaatı İhalesi 

Slovak Cumhuriyeti 

Demiryolları (ZSR: Železnice 

Slovenskej republiky), ŽST 

Nové Zámky ve ŽST Palárikovo 

arasındaki 1 ve 2 Nolu hatların 

yeniden inşası için 27,8 milyon 

avro değerinde bir ihale 

duyurmuştur. İhaleye son 

başvuru tarihi 30 Ağustos 

2021'dir. 
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ABD, İngiltere ve Kanada, Belarus'a Karşı Yeni Ekonomik Yaptırım Paketleri 

Başlattı 

İngiltere, Kanada ve Amerika 

Birleşik Devletleri, 2020 

seçimlerinin yıldönümü olan 

9 Ağustos'ta Belarus'a karşı 

yeni yaptırımların getirildiğini 

duyurdu. İngiliz hükümetinin 

basın servisi, Belarus'a karşı 

bir ticaret, finans ve havacılık 

yaptırım paketi uyguladığını 

söyledi. Dışişleri Bakanı 

Dominic Raab, "Hükümet endüstrisi ürünleri Birleşik Krallık'ta satılmayacak ve 

havacılık şirketlerimiz uçak filosunun bakımını yapmayacak." dedi. Yaptırım 

paketi, Belarus hava taşıyıcılarının İngiltere üzerinden uçuşlarını ve inişlerini 

önlemek için havacılık tedbirlerini ve uçak filosuna teknik yardım sağlama 

yasağını içeriyor.  

Orta Asya Sanayiciler ve Girişimciler Konseyi'nin Oluşturulması Planlanıyor 

Türkmenistan'ın Avaza 

Turizm Bölgesinde 

gerçekleştirilen Orta 

Asya Devlet Başkanları 

3. İstişare Toplantısında 

Orta Asya ülkeleri Devlet 

Başkanları, Orta Asya 

ülkeleri sanayici ve 

girişimcilerinin beşli 

konseyin kurulması 

gereğini vurguladılar. Bu konu, toplantının sonunda ilan edilen Ortak Bildiride yer 

aldı. Yeni konseyin ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, lojistik ve inovasyon 

alanlarındaki iş birliğini belli bir hedef ve tutarlı bir karakter kazandırmak amacı 

ile oluşturulacağı ifade edildi. Mali sistemi ortaklaşa geliştirmek ve bölgeye 

yatırım çekmek için taraflar, Astana Uluslararası Finans Merkezini Orta Asya 

bölgesi ülkelerinin yanı sıra yabancı yatırımcıları birbirine bağlayan bir ekonomik 

platform olarak kullanma konusunda anlaştılar. 
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