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Türkiye'de Verilen Dijital Covid Sertifikası AB'de Kabul Edilecek

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme 

organı olan Avrupa Komisyonu; 

Türkiye, Ukrayna ve Kuzey                   

Makedonya tarafından verilen 

Covid-19 aşı sertifikalarını 

tanıma kararı aldı. Covid-19 aşı                        

sertifikası ve geçerli vizeye sahip 

olan Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları, 20 Ağustos 2021 

Cuma gününden itibaren, 27 

Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek. Geçerli sertifikaya 

sahip AB vatandaşları da aynı şekilde Türkiye, Ukrayna ve Kuzey                             

Makedonya'ya gidebilecek.  İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı 

Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin 

edebiliyor. 

Tunus, Türkiye İle Ticaret Anlaşmasının Acilen Gözden Geçirilmesini İstiyor 

Tunus Ticaret Bakanlığı 

yetkilisi 20 Ağustos Cuma 

günü yaptığı açıklamada, 

Tunus'un genişleyen bir 

açığı kapatmak için 

Türkiye ile bir ticaret 

anlaşmasının acilen 

gözden geçirilmesini 

istediğini söyledi. Ticaret 

bakanlığının Avrupa ile iş 

birliği direktörü Nabil Arfaoui, Türkiye ile müzakerelerin anlaşmayı değiştirmeye 

ve hatta iptal etmeye açık olacağını söyledi. Açık, eşi görülmemiş bir ekonomik 

krizle boğuşan Tunus'un karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri oldu. Devlet 

İstatistik Enstitüsü bu hafta yaptığı açıklamada, Tunus'un ticaret açığının 2020 

yılının aynı döneminde 7,5 milyar dinara kıyasla Temmuz 2021 sonunda 8,7 

milyar dinara (3,09 milyar dolar) yükseldiğini söyledi. Kuzey Afrika ülkesinin 

Türkiye ile olan ticaret açığı 900 milyon doları bularak Tunus için Çin ve İtalya'dan 

sonra en büyük üçüncü ticaret açığını temsil etti. 
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Maersk, Metanol Yakıtlı Gemilere 1,4 Milyar Dolarlık Yeşil Yatırım Yapıyor 

Dünyanın en büyük konteyner 

nakliye hattı, daha yeşil bir 

filoya 1,4 milyar dolarlık yatırım 

yapıyor. A.P. Moller- Maersk 

A/S, her biri 175 milyon dolara 

mal olan ve petrol bazlı yakıt 

yerine temiz yapılmış metanol 

ile çalıştırılabilen sekiz yeni 

gemi sipariş etti. Gemiler 

2024'te teslim edilmek üzere 

hazırlanıyor. 

Küresel ticaretin bel kemiği olan denizcilik, insan kaynaklı karbondioksit 

emisyonlarının neredeyse %3'ünü oluşturuyor. Uluslararası Denizcilik 

Örgütü'nün verilerine göre seviye son yıllarda yükseldi. Birleşmiş Milletler, 2050 

yılına kadar deniz taşımacılığının toplam sera gazı emisyonlarının 2008'e göre en 

az yarıya inmesini istiyor. Geçen yıl, deniz yakıtındaki kükürt içeriğini sınırlayarak 

hava kirliliğini azaltmak için tasarlanan IMO kuralları yürürlüğe girdi. 

Birleşik Krallık Avrupa CE Sertifikasının Kullanımını Bir Yıl Daha Uzattı 

Birleşik Krallık ’ta işletmelere yeni 

ürün güvenlik sertifikası 

uygulamasına geçişte ilave zaman 

verildi. Birleşik Krallık hükümeti, 

işletmelerin Avrupa CE sertifikası 

kullanma iznini bir yıl daha uzattı. 

Buna göre, Birleşik Krallık’taki 

işletmelerin yeni uygunluk 

değerlendirmesi işareti olan 

“UKCA” için yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 yerine 1 Ocak 2023 olarak belirlendi. 

Uygulama, işletmelerin 2022 yılından itibaren UKCA işaretini kullanmaya 

başlayacağı tüm mallar için geçerli olacak. Özellikle son dönemde, otomotiv ve 

asansör üreticileri ve inşaat tedarikçilerinin aralarında bulunduğu ticaret grupları 

başta olmak üzere işletmeler, Birleşik Krallık’ın ürünlerin test edilmesi için yeterli 

kapasitesinin hâlihazırda bulunmadığı, diğer taraftan, koronavirüs salgınının 

işletmelerin bu değişime hazırlanmasını zorlaştırdığı yönünde çağrıda bulunarak, 

geçiş süresinin uzatılmasını istiyorlardı.  
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AB, Türkiye Menşeli Hammaddelere İlişkin İlave Sağlık Tedbirleri Almayı 

Düşünüyor 

Madrid Ticaret Müşavirliği 

tarafından, İspanya ve 

Almanya’da yapılan 

denetimlerde muhtelif firmalara 

ait bitkisel kökenli 

dengeleyicilerde, kullanımı yasak 

olan etilen oksitin (ETO) tespit 

edildiği, bu sebeple Türkiye 

menşeli Sakız, Reçine ve Diğer 

Bitkisel Özsu ve Hülasaların İspanya’ya ithalatında ilgili firmalara yüzde 100, diğer 

Türk firmalarına ise yüzde 20 sıklıkta sağlık tedbirlerinin uygulamaya konulduğu 

bildirildi. 

Rusya Federasyonu'nda 25 Ağustos 2021 İtibarıyla Yabancıların Altı Aylık Turist 

Vizesi Alabilecekleri Açıklandı 

Pandemi ile birlikte yabancı turist 

akışının pandemi öncesi 

istatistiklere göre 31 kat azaldığı 

Rusya Federasyonu’nda, 25 

Ağustos 2021 itibarıyla 

yabancıların altı aylık turist vizesi 

alabilecekleri açıklandı. 

Rusya Federasyonu’na giriş 

prosedürü hakkındaki yasada 

Putin tarafından 26 Mayıs 2021 

tarihinde imzalanan değişiklikler 25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe 

girerken, yeni yasa, tüm ülkelerin vatandaşlarına altı aylık turist vizesi 

verilmesine izin veriyor. 

Önceden Rusya Federasyonu'nda turist vizeleri turistlerin vatandaşı oldukları 

ülke ile anlaşmalara göre mütekabiliyet esasına bağlı olarak bir ay veya altı ay için 

verilmekteydi. 
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OECD, G20 Uluslararası Mal Ticaretinin 2021 İkinci Çeyrekte Rekor Kırdığını 

Bildirdi 

G20 üyelerinin mal ihracat ve ithalatlarının 2021 ikinci çeyrekte sırasıyla yüzde 

4,1 ve yüzde 6,4 arttığını belirten OECD, 2021 ilk çeyrekte ihracat ve ithalatın 

yüzde 8,6 ve yüzde 8,5 arttığını da hatırlattı. 

Artan emtia fiyatlarının etkisi ile Avustralya'nın ihracatının ikinci çeyrekte yüzde 

10, Brezilya'nın ihracatının yüzde 29,4 ve Rusya'nın ihracatının yüzde 30,7 

arttığını belirten OECD, Kuzey Amerika'da mal ticaret değerlerinin ikinci çeyrekte 

tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını da vurguladı. ABD'nin ihracatının 

yüzde 6,8 arttığı ikinci çeyrekte, ithalatta artış yüzde 4,2 oldu. Avrupalı G20 

ekonomilerinin uluslararası ticaretlerinin de ikinci çeyrekte arttığını belirten 

OECD, AB'nin ihracatının yüzde 2,8 ve ithalatının yüzde 5,7 arttığına işaret etti. 

Doğu Asyalı G20 üyelerinin ithalatları ise artan emtia fiyatlarının etkisi ile 

ihracatlarından daha hızlı yükseldi. İkinci çeyrekte Türkiye'nin ihracatı bir önceki 

çeyreğe göre yüzde 7,7 artarken, ithalatında artış ise yüzde 1,6 seviyesinde kaldı. 

Yunanistan'da Sayıştay, Çin'in Pire Limanı'nın %16'lık Ek Hisse Alımını Onayladı  

Çinli COSCO, limanın 

%67'sine sahip oldu ve 5 sene 

içinde 350 milyon dolar 

yatırım yapacak. Çin bundan 

sonra Pire Limanından 

başlayıp demiryoluyla 

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, 

Almanya ve Polonya'ya kadar 

uzanacak. Çin, Mısır'daki East 

Said Limanı ve Pire Limanındaki konteyner kapasitesini artıracak ve Süveyş'teki 

mega projeleriyle Akdeniz'de ticari etkinliğini güçlendirecek. 

  



6 
 

ABD, Çin’in Dijital İpek Yolu Projesini Engellemek İçin Transatlantik 

Telekomünikasyon Güvenlik Yasasını Çıkarmaya Hazırlanıyor 

3 Deniz İnisiyatifi Projesinde bulunan ülkelere 5G yatırımı artırılıyor. 3 Deniz 

İnisiyatifi Projesi; Şimdilik 11'i NATO üyesi olan 12 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi 

kapsıyor. Bu ülkeler: Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, 

Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya'dır.  

 

Amerika tarafından hazırlanan projenin en temel amacı; Avrupa ülkelerini 

Rusya'nın enerji bağımlığından çıkartmak, Rusya'nın ve Çin'in proje kapsamındaki 

deniz ve ülkelerdeki askeri, ekonomik, teknolojik etkinliğinin artmasını 

önlemektir. Üç Deniz İnisiyatifi (Three Seas Initiative-TSI), anlaşma dahilindeki 12 

ülkeyi, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörleri arasında birleştirerek Kuzey-

Güney ekseninde sıkışmış ülkeleri ekonomik çembere entegre etmek ve 

nihayetinde de enerji koridoru kurma amacıyla oluşturulmuştur.  
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Çin’in Jinzhou Limanı’nı Doğrudan Rusya’daki Vostochny’ye Bağlayan Bir Deniz 

Nakliye Rotası Hizmete Girdi 

Çin'in Jinzhou limanını 

Rusya'daki Vostochny'ye 

bağlayan doğrudan bir 

deniz taşımacılığı rotası 

başlatıldı. Kuzeydoğu Çin'in 

Liaoning eyaletindeki 

Jinzhou limanından 

konteyner yüklü bir gemi 

ayrıldı. Geminin 1.200 

deniz mili gittikten sonra 

Vostochny'ye varması 

planlanıyor. Konteyner grubu daha sonra demiryolu ile birkaç Avrupa limanına 

taşınacak. Limanın trafiğe açıldığı 1990 yılından bu yana ilk kez konteyner 

sevkiyatı için doğrudan bir deniz yolu başlatıldı. Yeni navlun yolunun, Kuzeydoğu 

Çin'de yeni bir kara-deniz geçişine dönüşmesi bekleniyor. 

Hindistan, BAE, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve AB Dahil Olmak Üzere En Az Altı 

Ülke İle Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) Hızlandıracak 

Hindistan, dünyanın en 

büyük serbest ticaret 

bloğunu oluşturmak için 

imzalanan Çin destekli 

Asya ticaret bloğu Bölgesel 

Kapsamlı Ekonomik 

Ortaklık'tan uzaklaştı. 

Hindistan Sanayi 

Konfederasyonu (CII) yıllık 

oturumuna hitap eden 

ticaret sekreteri, şu anda 

yaklaşık 20 STA'nın 

müzakere edildiğini, altısının hızla takip edildiğini belirtti. Muhtemelen en erken 

STA BAE ile olacak. 
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Çinli Araştırmacılar Elmas Çizebilen Camsı Halde Yeni Malzeme Geliştirdiler 

Kuzey Çin'in Hebei eyaletindeki 

Yanshan Üniversitesi'ndeki 

araştırmacılar elmas üzerinde 

çiziklere neden olabilecek 

camsı bir halde yeni bir 

malzeme sentezledikleri 

belirtildi. Yeni geliştirilen AM-

III adlı sert malzeme, Vickers 

sertlik testinde 113 GPa 

sertliğe sahip olduğu kadar 

elmas kadar sert olan C60 fulleren kullanılarak yüksek sıcaklık ve basınç altında 

elde edildi. Araştırmacılar, National Science Review dergisinde yayınlanan 

makalelerinde, şimdiye kadar dünyanın en güçlü ve en sert amorf malzemesi 

olduğunu söyledi. Materyal çelikten yaklaşık 10 kat daha sert ve kâğıda göre 

mermileri durdurmada çoğu yelek teknolojisinden daha iyi. Aynı zamanda optik 

olarak şeffaf bir yarı iletken malzemedir ve fotovoltaik teknolojilerinde ve 

yeniliklerde uygulanması beklenmektedir. 

Tedarik Zinciri Kargaşasını Uzatmak İçin Belirlenen Nakliye Darboğazları 

Koronavirüs salgını 

Ningbo-Zhoushan 

limanında kısmi bir 

kapanmaya yol açtı ve 

bunun sonucunda gelen ve 

giden konteyner 

gemilerinin askıya alınması 

limanın kapasitesini beşte 

bir oranında azalttı. Mayıs 

ayında, Shenzhen'deki 

Yantian terminalinin üç 

hafta boyunca kapanmasına yol açan ve uluslararası nakliyede zincirleme etkiler 

yaratan başka bir Çin salgınını takip ediyor. Dünyanın en yoğun üçüncü 

konteyner limanındaki bir terminalin kapatılması, okyanus taşımacılığındaki 

kargaşanın gelecek yıl da yaşanabileceğinin yalnızca son işareti. Kronik 

gecikmeler ve artan nakliye maliyetleri talebi karşılanmadan ve yukarı 

itebileceğinden küresel ekonomik büyüme için bir tehdit oluşturuyor. 
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Rusya ile Çin Arasında Balık Avlama Kotalarında Anlaşmazlık 

Pekin’in, Rus karasularında 

balık avlama kotalarında 

ücretsiz artışa gidilmesi için 

Moskova’dan talepte 

bulunduğu belirtildi. Rus 

medyasında yer alan 

habere göre, Çin’in baskı 

aracı olarak Rusya’dan 

balık ithalatını azaltması 

gösteriliyor. 

Çin, koronavirüs önlemlerini gerekçe göstererek bazı limanları Rusya’dan balık 

ithalatına kapamıştı. Böylece Rusya’nın Çin’e balık ihracatı Ocak-Nisan 

döneminde bir önceki seneye göre yüzde 83 düşüşle 78 bin 6 tona geriledi. 

Rusya Balık Sanayicileri Birliği Başkanı German Zverev, Çin’in bu adımını “ticaret 

savaşı” belirtisi olarak yorumladı. Moskova’nın, Güney Kore ile arasında olan 

anlaşmanın benzerini Çin’e teklif ettiği belirtiliyor. Güney Koreli balıkçılar ton 

başına 375 dolar karşılığında Rus karasularında yılda 28 bin 500 tom balık 

avlama hakkınca sahip. Çin’in ise buna yanaşmadığı, para karşılığı 20 bin ton 

kota yerine 100 bin ton ücretsiz balık avlama hakkı istediği kaydedildi. Çin, 

Rusya’nın en fazla balık ihraç ettiği ülke. 

Japonya, Çin'e Karşı ABD Çip Merkezinde Tehlike Görüyor 

Japonya, ABD'nin Çin'i 

savuşturmak için çip üretimine 

milyarlarca dolar akıtmayı 

planladığı için bir zamanlar 

dünyaya hâkim olan Japon yarı 

iletken endüstrisinden geriye 

kalanları bitirebileceğinden endişe 

ediyor. Japonya'nın sanayi 

bakanlığına göre, kaybedilen otuz yıldan sonra, ülkenin küresel çip üretimindeki 

payı, müşterileri daha ucuz rakiplere kaptırdığı ve son teknoloji üretimde 

liderliği sürdüremediği için onda birine düştü. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, 

bir ticaret savaşı ve güvenlik endişeleri tarafından yönlendirilirken, akıllı 

telefonlardan füzelere kadar her şeyi çalıştıran çiplerin üretimine desteği 

artırırken, yetkililer Japonya'nın tamamen sıkıştırılacağından endişe ediyor.  
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Avustralya ve Singapur Sınır Ötesi Ticaret Belgelerinin Blok Zinciri Tabanlı 

Denemesini Tamamladı 

Avustralya Sınır Gücü (ABF), iki 

Singapurlu yetkiliyle birlikte, blok zinciri 

teknolojisine dayalı iki dijital doğrulama 

sisteminin birlikte çalışabilirliğini test 

eden bir denemenin tamamlandığını 

duyurdu. Singapur Infocomm Medya 

Geliştirme Kurumu (IMDA), Singapur 

Gümrük İdaresi ve Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası, Avustralya Sanayi Grubu, 

ANZ Bank, DBS Bank, Standard Chartered ve Rio Tinto dahil olmak üzere bir avuç 

sektör katılımcısı ile birlikte çalışarak, ABF, grubun ticaret belgelerinin iki 

bağımsız sistemde dijital olarak yayınlanıp doğrulanabileceğini kanıtlamak için 

bir blok zinciri denemesi gerçekleştirdiğini söyledi. Deneme, iki ülke arasında 

sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak için Avustralya-Singapur Dijital Ekonomi 

Anlaşması'nın bir parçası olarak başlatıldı.  

Vietnam Dünyanın En Büyük 3 Hazır Erişte Tüketicisi Arasında 

Vietnam, hazır erişte 

tüketiminde Çin/Hong Kong 

ve Endonezya'dan sonra 

üçüncü sırada yer aldı. 

Dünya Hazır Erişte 

Derneği'nin (WINA) 

araştırmasına göre 

pandeminin etkisiyle dünya 

çapında hazır erişte 

talebinde keskin bir artış görüldü. Geçen yıl Vietnam'da yaklaşık 7 milyar paket 

hazır erişte yenildi. Yapılan son anketlere göre, hazır erişte tüketim talebi 2020 

yılında yıllık bazda %14,79 artmışken Vietnam'da bu artış %67'yi buldu. 

Dünyadaki toplam hazır erişte talebinin yarısından fazlası Çin, Kore ve Japonya 

gibi Kuzeydoğu Asya bölgesinde iken Vietnam, Endonezya, Malezya, Tayland ve 

Filipinler’den oluşan Güneydoğu Asya bölgesindeki talep ise toplam talebin 

%25'ini oluşturmaktadır.  



11 
 

Dünya Mal Ticareti Barometresinde En Yüksek Rakam  

Geleneksel ticaret hacmi istatistiklerinin ötesinde, son trendlere göre mal 

ticaretinin gidişatı hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bileşik bir öncü 

gösterge olan Dünya Mal Ticareti Barometresi, 110,4'lük seviye ile göstergenin 

ilk kez Temmuz 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana kaydedilen en yüksek 

değere ulaştı. Bir önceki yıla göre 20 puandan fazla artmış durumda. 

Barometredeki artış hem mevcut ticaret genişlemesinin gücünü hem de 

2020'deki pandemi kaynaklı şokun derinliğini yansıtıyor. Trendin oldukça 

üzerinde olsa da endeksin azalan bir oranda yükselmeye başlaması dikkat çekici. 

Barometrenin tüm bileşen endeksleri, toparlanmanın geniş tabanlı yapısını 

gösteren son aydaki trendin üzerindeydi. Özellikle hava taşımacılığı (114.0), 

konteyner taşımacılığı (110,8) ve hammadde (104.7) endeksleri yükselmeye 

devam etti ve ortalama ticaret büyümesinin üzerinde bir sinyal verdi. 

Otomotiv ürünleri endeksi (106.6), bazı ülkelerde yarı iletken kıtlığı nedeniyle 

temmuz ayında otomobil üretimi ve satışlarının düşmesine rağmen yükseldi 

(artış, temel verilerin yumuşatılmasıyla açıklanabilir). Bu eksiklik, elektronik 

bileşenler endeksinde (12.4) küçük bir düşüşe de yansıdı. 

İleriye dönük yeni ihracat siparişleri endeksi (109.3) daha kesin bir şekilde 

yavaşladı ve toparlanma hızının yakın vadede yavaşlayacağına dair bir başka 

gösterge sağladı. 
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Cezayir’de Kozmetik Ürünleri İthalat Lisanları 1 Eylül 2021 Tarihi İtibariyle 

Geçersiz Sayılacak 

Cezayir Ticaret ve 

İhracatın Geliştirilmesi 

Bakanlığı tarafından 

yapılan açıklamaya göre, 

kozmetik ürünleri, kişisel 

temizlik ve bakım ürünleri 

ile risk taşıyan veya zehirli 

olabilecek ürünlerin 

ithalatı için kullanılan 

ithalat lisanslarının, yeni 

mevzuatın gerektirdiği şartların yerine getirildiğinin 1 Eylül 2021 tarihine kadar 

ithalatçı tarafından ispatlanamaması ve bu çerçevede ticaret sicil kaydının 

yenilenememesi halinde 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle geçersiz sayılacağı belirtildi. 

17.03.2021 tarihli ve 20 Sayılı Cezayir Resmî Gazetesinde yayımlanan Kararname 

ile üretim amaçlı olmayan hammadde, ürün ve eşya ithalatı faaliyetlerinde 

bulunan (aldığı malı üretim girdisi olarak kullanmayan ve olduğu gibi satışa konu 

eden) ithalatçı firmalar için birçok yeni yükümlülük getirildi. 

Hindistan Ham-Rafine Soyayağı ve Ayçiçek Yağı İthalat Vergilerini Yüzde 7,5 

Düşürdü 

Hindistan, dünyanın en büyük 

yemeklik yağı ithalatçısı konusunda 

bulunuyor. Yıllık 24 milyon ton 

yemeklik yağ ihtiyacının sadece 

yarısını kendisi üretebilliyor. Festival 

sezonu öncesinde Hükümet, 

yemeklik yağ fiyatlarını kontrol 

altında tutmak amacıyla ham ve 

rafine soya fasulyesi ve ayçiçek 

yağları üzerindeki temel gümrük 

vergisini 7,5 puan indirdi. Merkezi Dolaylı Vergiler ve Gümrük Bürosu (CBIC), ham 

soya fasulyesi ve ayçiçek yağları üzerindeki gümrük vergisini yüzde 15'ten yüzde 

7,5'e indirdi. Rafine soya fasulyesi ve ayçiçek yağlarına uygulanan vergi yüzde 

45'ten yüzde 37,5'e düşürüldü. Yeni gümrük vergileri Cuma gününden itibaren 

yürürlüğe girdi ve tebliğe göre 30 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak. 
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Özbekistan ile Rusya Arasında Lojistik Koridor Kurulacak 

21 Ağustos 2021 tarihinde, 

Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan 

Yardımcısı- Yatırımlar ve Dış Ticaret 

Bakanı Sardor Umurzakov, 

Taşkent'te Rusya Başbakan 

Yardımcısı Aleksei Overçuk ile bir 

araya geldi. Toplantıda, lojistik 

koridorlar alanında mutabakat zaptı 

uygulanması için bir "Yol Haritası" 

imzalandı. Belgede, gerekli 

altyapının oluşturulması ve uygun 

lojistik hizmetlerin organizasyonu için öncelikli önlemler belirlendi. 

Kereste Fiyatlarındaki Benzeri Görülmemiş Çöküş Kanadalı Kereste Fabrikasını 

Üretimi Durdurmaya Zorladı 

Conifex Timber Inc., kereste 

fiyatlarında benzeri 

görülmemiş bir düşüş 

nedeniyle British Columbia, 

Mackenzie'deki kereste 

fabrikasında üretimi geçici 

olarak yavaşlatacağını söyledi. 

Kuzey Amerika kereste 

şirketleri, talebin soğuması ve 

inşaat malzemesi fiyatlarındaki 

düşüş nedeniyle çok fazla 

üretim eklemiş durumda. 12 ayda dört katına çıkarak rekor seviyelere ulaştıktan 

sonra, kereste mayıs ayından bu yana yaklaşık yüzde 70 düştü. Kereste 

fabrikaları, kereste plantasyonlarının bol olduğu ve kütük fiyatlarının daha düşük 

olduğu ABD'nin güneyinde üretimi hızlandırdı ve kapasiteyi genişletmek için 

büyük yatırımlar yaptı. Artan üretim ve yavaşlayan talep, kereste stoklarının 

beklenenden daha hızlı artmasına neden oldu.  
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Çin, Çin- Avrupa Kargo Treni Hizmetinin Gelişimine Destek Olmak Amacıyla 

Blok Zinciri Teknolojisinden Yararlanan Bir Dijital Finansal Hizmet Platformu 

Kurdu 

Çin Merkez Bankası’nın 

Xi’an Şubesi yetkililerinden 

Liang Hong düzenlediği 

basın toplantısında, Çin 

Devlet Kambiyo İdaresi 

tarafından haziran ayında 

açılan tek duraklı 

platformda finansman 

başvuruları ve kredi 

verilmesi gibi hizmetlerinin sunulabildiğini söyledi. Liang, platform sayesinde 

lojistik ve sınır ötesi ticaret gibi sektörlerden 30 işletmenin 1,25 milyar yuan 

(yaklaşık 194 milyon ABD doları) tutarında fon sağladığını söyledi. Blok zinciri 

teknolojisi veri gerçekliğini doğrulama ve tekrar kredi verme konusunda 

mükemmel olduğu için platform bankanın kredi risklerini önleme ve denetleme, 

daha fazla kredi ürünü geliştirme ve işletmeler için kredi maliyetlerini düşürme 

kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. 

AB'nin Haksız Ticaret Uygulamalarına Karşı Savunma Önlemleri 2020'de Etkili 

Olmaya Devam Etti 

COVID-19 salgını nedeniyle Avrupa Komisyonu, özellikle yerinde doğrulama 

ziyaretleriyle ilgili olarak çalışma uygulamalarında hızlı bir şekilde geçici 

değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bu, Komisyonun faaliyet seviyelerinde bir 

düşüş olmaksızın araçları en yüksek standartlarda uygulamaya devam etmesine 

izin verdi. 2020'nin sonunda, AB 128 anti-damping, 19 anti-sübvansiyon ve 3 

koruma olmak üzere 150 ticari savunma önlemi uyguladı. 2020'de Komisyon bir 

önceki yıl 23 olan incelemeyi 28 adet yaptı. AB ticaret savunma önlemleri 

ithalatla ilgili: 

Çin (99 önlem) 

Rusya (9 önlem) 

Hindistan (7 önlem) 

Amerika Birleşik Devletleri (6 önlem) 
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Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2021-22 Sezonu İçin Küresel Buğday Üretim 

Tahminini Aşağı Yönlü Revize Etti 

Rusya, Kanada ve ABD'nin 

buğday üretim miktarına 

yönelik olumsuz beklentilerini 

küresel tahminine yansıtan 

IGC, 2021-22 sezonu için 

küresel buğday üretim tahminini 6 milyon ton düşürerek 782 milyon tona çekti. 

Kurak geçen yaz mevsime nedeniyle Rusya için üretim tahminini 81 milyon 

tondan 75 milyon tona düşüren IGC, Kanada için beklentisini 28,5 milyon tondan 

24,5 milyon tona çekti. ABD için tahminini de 47,5 milyon tondan 46,2 milyon 

tona indirdi. Ancak IGC, Ukrayna için buğday üretim tahminini 29,5 milyon 

tondan 32 milyon tona ve Avustralya için beklentisini 28,9 milyon tondan 30,1 

milyon tona yükseltti. IGC, 2021-22 sezonu için mısır üretim tahminini 1,2 milyar 

ton olarak korudu. 

2020'de Dünyada Enerji Dönüşümü Yatırımları 501 Milyar Dolara Ulaştı 

501 Milyar dolarlık yatırımın 

303 milyar dolarlık kısmını 

yenilenebilir enerji 

yatırımları oluşturdu. En 

fazla yatırım yapan ülkeler 

Çin, ABD, Almanya, Japonya 

ve Birleşik Krallık. 
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