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ABD Enflasyonunda Beklentiyi Aşan Gerileme 

ABD'de 40 yılın en sert sıkılaşma 

döngüsü ve gerileyen enerji fiyatları 

temmuz ayında ülkede enflasyonun 

gevşemesine neden oldu. Haziran'da 

yüzde 9'u aşarak 40 yıllık zirveyi 

yenileyen ABD enflasyonu Temmuz'da 

yüzde 8,5'e geriledi. Aylık bazda ise 

fiyatlarda değişim yaşanmadı. ABD'de enflasyon akaryakıt fiyatlarındaki 

düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalırken, FED'in üzerindeki agresif 

sıkılaşma baskısını da bir ölçüde azalttı. ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyon 

yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Aylık bazda fiyatlarda değişim yaşanmadı. Benzin 

fiyatlarındaki düşüş, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışı dengeledi. Bloomberg 

anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olarak 

gerçekleşmesi yönündeydi. 

Druzhba Boru Hattı Üzerinden Orta Avrupa'ya Rus Petrol Akışı Durduruldu 

Rus ham petrolünü Orta 

Avrupa'ya taşıyan önemli bir 

boru hattındaki petrol akışı 

bir dizi ödeme nedeniyle 

durduruldu. Bu durum 

bölgeye arzı tehdit ediyor ve 

AB'nin Rus ithalatına devam 

eden bağımlılığını ortaya 

koyuyor. Rusya'nın devlete 

ait boru hattı operatörü Transneft yaptığı açıklamada, Rus petrolünü Ukrayna 

üzerinden Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'daki rafinerilere taşıyan 

Druzhba boru hattının güney kolunun pompalamayı durdurduğunu söyledi. 

Transneft'e göre, Ukrayna, AB yaptırımlarının uygulanmasıyla ilgili sorunlar 

nedeniyle transit ücret ödemesinin bloke edilmesinin ardından akışı kesti.                    

Rus şirketi, Ukrayna'nın devlete ait UkrTransNafta'ya boru hattını kullanması 

için geçen ay yaklaşık 15 milyon dolar değerinde aylık bir ücret ödemişti.  

Transneft, ödemeyi işleyen Avrupa bankalarının bu sefer gerekli onayı 

almadığını belirterek, AB düzenleyicilerinin bankaların işlemlere nasıl izin 

vermesi gerektiği konusunda "henüz ortak bir pozisyon oluşturmadıklarını" 

iddia etti.  



3 
 

 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya turu kapsamında ziyaret 

ettiği Tayvan'da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'le görüştü. Pelosi, heyetiyle 

birlikte gerçekleştirdiği ziyaretle, ülkesinin Tayvan'ı asla yalnız bırakmayacağını 

göstermeyi hedeflediklerini söyledi. ABD-Tayvan ilişkileri için "müşterek 

değerlere dayalı, gelişen bir ortaklık" yorumunu yaptı. Pelosi, "Amerika'nın 

Tayvan'la dayanışması bugün hiç olmadığı kadar büyük önem taşıyor. Biz de 

buraya bu mesajı getirdik" dedi. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ise 

ülkesine yönelik askeri tehdidin arttığını ancak Çin karşısında geri adım 

atmayacaklarını söyledi. Pelosi'nin Tayvan gezisini protesto eden Pekin 

yönetimi, ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Dışişleri Bakanlığı'na 

çağırdı. Çin resmi haber ajansı Şinhua’ya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı      

Şie Feng, görüşmede ziyareti “güçlü bir şekilde” kınadı. Bakan’ın ABD’nin 

“hatasının bedelini ödeyeceğini” söylediği ve ziyaretin yol açtığı sonuçları 

tersine çevirmek için Washington’ı harekete geçmeye çağırdığı bilgisi de 

haberde yer aldı. Çin, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak görüyor.                              

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Feng, Pelosi'nin ziyaretini, "kötü niyetli bir 

hareket" olarak gördüklerini, ziyaretin vahim sonuçları olacağını, gelişmelere 

kayıtsız kalamayacaklarını söylemişti. Beyaz Saray Sözcüsü ve Ulusal Güvenlik 

Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise "Pelosi'nin ziyareti, 

ABD'nin 'Tek Çin' politikasıyla uyumludur. Çin ziyareti krize çevirmemeli" 

demişti. 
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Çin Tayvan İle Bazı Ürünlerin Ticaretini Durdurdu 

Çin Gümrük Genel İdaresi yaptığı 

açıklamada, bazı balık ve meyve 

ithalatının askıya alındığını söyledi. 

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 

Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı 

ziyaretinin ardından, ekonomik 

yaptırım olarak yorumlanabilecek 

bir kararla, adadan turunçgiller ve 

iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi. Gümrükler Genel İdaresinin 

açıklamasına göre, Tayvan'dan greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgiller ile 

beyaz saç kuyruğu ve istavrit türü balıkların ana karaya girişi yasaklandı. Yasak 

kararının ilgili düzenlemeler ve gıda güvenliği şartları gereğince alındığı 

belirtilirken tüm gümrük birimlerinin karar uyarıcında ithalat bildirimlerini 

kabul etmeyi durdurması istendi. Açıklamada, Pelosi'nin ziyaretine ve bununla 

bağlantılı olası ekonomik yaptırım ihtimaline değinilmedi. 

AB'den Almanya'nın Yeşil Enerji Programına Onay 

Avrupa Birliği, Almanya'nın yeşil 

bölgesel ısıtmayı desteklemek için 

hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk 

plana onay verdi. AB Komisyonu, 

Almanya'da yenilenebilir enerji ve 

atıklarla bölgesel ısıtmayı teşvik 

etmeyi hedefleyen programa onay 

verildiğini açıkladı. Açıklamada, 

planın ülkenin enerji ve iklim planı uygulaması ile AB Yeşil Mutabakatı 

hedeflerine uyumlu bulunduğu belirtildi. Plan çerçevesinde Almanya'da 

yenilenebilir enerjinin payının artacağına işaret edilen açıklamada, ülkedeki 

emisyonların da azalacağı kaydedildi. Açıklamada, Almanya'nın 2028 yılına 

kadar yenilenebilir enerji ve atık ısı ile çalışan bölgesel ısıtma şebekelerine 

toplam 2 milyar 980 milyon avroluk hibe sağlayacağı, bunun yeşil dönüşüme 

katkıda bulunacağı bildirildi. Planla Almanya'da yılda 681 megavat saatlik 

yenilenebilir ısı üretim kapasitesi kurulması ve söz konusu yatırım 

maliyetlerinin yüzde 40'ına kadarlık kısmının desteklenmesi öngörülüyor. AB 

üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme 

yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanında bulunuyor.  
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BP 14 Yılın En Büyük Kârını Açıkladı 

İngiliz enerji devi British Petroleum (BP) 

ikinci çeyrekte 14 yılın en yüksek kârını 

açıkladı. BP'nin ikinci çeyrekte net kârı 

8,45 milyar dolara yükselerek tüm 

analist tahminlerini aştı. Bu, 2008'den 

beri en yüksek kâr rakamı oldu. 

Performansta, petrol fiyatlarındaki 

artışların yanı sıra güçlü rafinaj marjları ve petrol ticaretinin destekleyici olduğu 

belirtildi. Şirketin CEO'su Bernard Looney "Bugün açıklanan rakamlar şirketin 

dönüşüm sürecinde de performansını koruduğunu gösteriyor. Şirketimiz 

dünyanın ihtiyacı olan petrol ve gaz talebini karşılarken bir yandan da enerji 

dönüşümüne yönelik yatırımlarını da ivmelendiriyor" ifadesini kullandı. Londra 

merkezli şirket yılın ilk yarısındaki 3,8 milyar dolarlık hisse geri alımının 

ardından önümüzdeki 3 ayda da 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını 

duyurdu. 

Çin'den Yavaşlama Sinyalleri Gelmeye Devam Ediyor 

Çin'de resmi imalat satın alma 

yöneticileri endeksinin ardından özel 

sektörün aktivitesini ölçen endekste de 

temmuz ayında gerileme görüldü. Çin 

ekonomisindeki toparlanma trendi, 

imalat sektöründeki beklenmedik 

daralma sinyali ile birlikte sona erdi. 

Özel sektörün aktivitesini ölçen Caixin satınalma yöneticileri endeksi (PMI)                       

50,4’e geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 

51,5 değerini alması yönündeydi. Haziran ayında endeks 51,7 olarak 

kaydedilmişti. Yapılan açıklamaya göre Çin resmi imalat PMI 49’a gerileyerek 

büyüme için eşik değer 50’nin altına inmişti. Endeks Haziran'da 50,2 olarak 

gerçekleşmişti. NatWest Ekonomisti Liu Peiqian’a göre üretim ve yeni 

siparişlerin öncülük ettiği PMI yavaşlamasında Kovid bağlantılı politikaların 

toparlanmayı olumsuz etkilemesi rol oynarken talebin istikrar kazanması için 

daha gevşek politikalara ihtiyaç duyuluyor. 
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OPEC+ Kararını Verdi 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve 

birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu 

OPEC+, Eylül ayı için petrol arzını günlük 100 

bin varil artırma konusunda anlaştı. 

Piyasaların genel beklentisi, OPEC+'nın 

petrol arzını sabit tutması ya da hafif 

artırmasıydı. Beklentilerin altında üretim artışı sonrası petrol fiyatları 

yükseldi. Brent petrol, karar sonrası yüzde 1 primle 102 doları gördü. 

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin 

üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı 

artırmasının zor olacağını ifade ediyordu. 

Fitch'ten Küresel Gıda Enflasyonunda Sert Düşüş Beklentisi 

Uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Fitch Ratings, tahıl 

fiyatlarında son haftalarda yaşanan 

keskin düşüşün gelecek yıl gıda 

enflasyonunda düşüş beklentisini 

artırdığını kaydetti. Fitch’ten 

yapılan açıklamada, küresel gıda 

enflasyonunun 2023'te keskin bir 

şekilde düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı. Ukrayna'daki savaşın başında 

arz endişeleri nedeniyle tahıl fiyatlarının yükseldiği anımsatılan açıklamada, 

ancak diğer ülkelerin üretimi hızlandıracağına dair bir iyimserlik olduğu 

kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna'nın bu hafta gerçekleştirdiği tahıl sevkiyatının 

küresel arza yaklaşık 20 milyon tonluk katkıda bulunabileceği belirtildi. Küresel 

makro faktörlerin de tahıl fiyatlarını düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politika sıkılaşmasının resesyon 

korkularını artırdığı ve gelecek yıl belirgin bir küresel ekonomik yavaşlama 

beklentilerine neden olduğu aktarıldı.  Açıklamada, Fed'in para politikası 

duruşunun dolar endeksini 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı belirtilen 

açıklamada, emtialarla ters ilişkisi göz önüne alındığında ABD dolarındaki 

artışın tarımsal emtialarda büyük bir düşüşe katkıda bulunduğu kaydedildi. 

 

  

https://www.dunya.com/finans/petrol/brent-petrol
https://www.dunya.com/finans/petrol/brent-petrol
https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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OECD Bölgesi'nde Enflasyon Çift Haneye Yükseldi 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü (OECD), enflasyonun çift 

haneye ve son 34 yılın en yüksek 

seviyesine çıktığını açıkladı. 

OECD'nin paylaştığı rapora göre, 

bölgede önceki ay yüzde 9,7 olan 

yıllık enflasyon, haziran ayında 

yüzde 10,3'e yükseldi. Böylece 1988 

yılı Haziran ayından bu yana en yüksek oran görüldü. Gıda ve enerji 

fiyatlarından etkilenmeye devam eden yıllık enflasyon, Almanya, Japonya ve 

Hollanda dışındaki tüm ülkelerde yükseldi. OECD ülkelerinin yaklaşık üçte biri 

çift haneli enflasyon kaydetti ve en yüksek oran Türkiye'de yüzde 78,6 olarak 

kaydedildi. Buna karşılık, en düşük oran Japonya'da yüzde 2,4 olarak belirlendi. 

Bölgede gıda enflasyonu, mayıs ayındaki yüzde 12,6'ya kıyasla haziran ayında 

yüzde 13,3'e ulaşarak, güçlü bir şekilde yükselmeye devam etti. Bu, Temmuz 

1975'ten bu yana en güçlü gıda fiyatı artışı oldu. Enerji enflasyonu ise haziran 

ayında yıllık bazda yüzde 40,7'ye yükseldi. Mayıs ayında oran 35,4 seviyesinde 

bulunuyordu. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon mayıs 

ayındaki yüzde 6,4'e kıyasla haziran ayında yüzde 6,7'ye çıktı. 

Euro Bölgesi'nde Daralma Sinyali: PMI Verisi 17 Ayın Dibinde 

Euro Bölgesi'nde ticari aktivite, 

tüketicilerin artan yaşam 

masraflarıyla başa çıkmak için 

harcamalarını kısmasıyla geçen 

yılın başından beri ilk kez 

yavaşlarken ekonomik görünüm 

de kötüleşti. S&P'nin Bileşik 

Satınalma Yöneticileri Endeksi 

(PMI), temmuz ayında son 17 

ayın en düşük seviyesi olan 49.9'a geriledi ancak 49.4 beklentisinin üzerinde 

gerçekleşti. Haziran ayında bu veri 52 seviyesinde açıklanmıştı. 50'nin altında 

kalan PMI verileri ekonomik daralmaya işaret ediyor. Euro Bölgesi Nihai 

Hizmet Sektörü PMI verisi Temmuz'da 51,2 ile 50,6 olarak açıklanan öncü 

verinin üzerinde gerçekleşse de önceki ayın 53 seviyesine göre geriledi. 

 

https://www.dunya.com/sektorler/enerji
https://www.dunya.com/finans/doviz/EUR-TRL/avro-turk-lirasi
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Biden 'Enflasyonu Düşürme Yasası' İçin Çağrı Yaptı 

ABD Başkanı Joe Biden, "Enflasyonu 

Düşürme Yasası" olarak adlandırılan 

tasarıyı görüşmek üzere General 

Motors, Cummins, AFL-CIO, Kaiser 

Permanente, UAW, Carrier ve Ameren 

şirketlerinin üst yöneticileriyle çevrim 

içi toplantı düzenledi. Toplantıya söz 

konusu şirketlerin üst yöneticilerinin yanı sıra ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 

ve ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de katıldı. Biden, 

toplantıda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yönelik 430 milyar 

dolarlık yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi. Yasa tasarısının milyonlarca Amerikalı 

için sağlık maliyetlerini düşüreceğine dikkati çeken Biden, tasarının sağlık 

sigortası Medicare'e reçeteli ilaç fiyatlarını müzakere etme gücü vereceğini 

söyledi. Biden, tasarı kapsamında iklim krizinin ele alınması ve ailelerin enerji 

faturalarının yılda ortalama 500 dolar düşürülmesi için de 369 milyar dolarlık 

yatırım yapılacağını anlattı. 

Toyota'nın Karı Yüzde 42 Düştü 

Japon otomobil üreticisi arz 

kısıtlamaları ve artan maliyetler 

arasında sıkışıp kaldığı için Toyota 

Motor Corp'un karı ilk çeyreğinde 

beklenenden daha kötü geldi ve %42 

düştü. Toyota yaptığı açıklamada, 30 

Haziran'da sona eren üç aylık faaliyet 

karının bir önceki yılın aynı 

döneminde 997,4 milyar yen'den 578,66 milyar yen'e (4,3 milyar $) düştüğünü 

söyledi. Küresel talaş kıtlığı ve Çin'deki tesislerdeki COVID-19 kısıtlamaları 

nedeniyle aylık üretim hedefleri geriledi.  Refinitiv tarafından yapılan ankete 

katılan analistler %15'lik bir düşüş tahmin etmişti. Sonuçlar yatırımcıları 

şaşırttı. Satışlara göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın 

hisseleri, %3 kayıpla işlem görmeye devam etti.  

 

 

 

https://www.dunya.com/ekonomi
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Disney Netflix'i Tahtından Etti 

Abone sayısında Netflix'i geçen 

medya devi Disney, fiyat artışına 

hazırlanıyor. California merkezli 

Disney'in üçüncü çeyrekte satışları 

ve karı tahminleri aştı. Şirketin 3 

Temmuz'da sona eren mali yılının 

üçüncü çeyreğinde toplam satışları 

yüzde 26 artışla 21,5 milyar dolara 

ulaştı. Şirket, ayrıca aralık ayında reklamsız aboneliğine yüzde 38 zam yaparak 

11 dolara yükselteceğini duyurdu. Disney yöneticileri fiyat artışlarının uzun 

vadede müşterileri etkilemeyeceğini belirtti. Disney'in yayın platformlarının 

toplam abone sayısı 221 milyona ulaşarak 220 milyon abonesi olan Netflix'i 

tahtından etti. Sadece Disney+'nin abone sayısı bu çeyrekte 14,4 milyon 

artarak 9,8 milyonluk beklentiyi aştı. Bu artışa rağmen bazı analistler Disney'in 

2024 için 2 yıl önce koyduğu 260 milyon abone hedefine ulaşılacağı konusunda 

şüpheli. Yapılan zam, abone sayısındaki artış ve güçlü üçüncü çeyrek 

performansının, hisselerde yıl başından beri görülen yüzde 27'lik düşüşü 

tersine çevirebileceği belirtiliyor. Disney hisseleri bilanço açıklamasının 

ardından yüzde 7,1 yükseldi. 

ABD, Çin Tarifelerini Kaldırmayı Yeniden Gözden Geçiriyor 

Çin'in Tayvan çevresinde yaptığı 

tatbikatların ardından Biden yönetiminin 

Çin’e karşı uygulanan bazı tarifeleri 

kaldırma konusunu tekrar ele aldığı 

belirtildi. Biden yönetimi, hızla yükselen 

enflasyonu düşürmeye çalışırken, Çin 

ithalatına uygulanan vergilerin 

maliyetlerini hafifletmek için aylardır çeşitli yollar arıyor. Yönetim, ek tarifeler 

için potansiyel alanlara yönelik yeni bir "Fasıl 301" soruşturması başlattı ve 

yalnızca Çin'den belirli malzemeleri alabilen ABD şirketlerine yardım etmek için 

tarife istisnaları listesini genişletmeyi değerlendirdi. Tarifeler, Çin ithalatını 

ABD şirketleri için daha maliyetli hale getiriyor ve bu da ürünleri tüketiciler için 

daha pahalı hale getiriyor.  
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Biden, Çip Yasasını İmzaladı 

ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken 

üretiminin artırılması için "Çip ve Bilim 

Yasasını" imzaladı. Çin'e kayan çip 

üretiminin tekrar ABD'ye dönmesini 

teşvik eden 280 milyar dolarlık çip 

yasası hakkında konuşan Biden, "Çip 

endüstrisinin geleceği Amerika'da" 

dedi. ABD Başkanı, yeni yasa için yapılan yatırım nedeniyle gelecek 6 ay 

boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği, sadece bu inşa sürecinin tek 

başına 1 milyondan fazla istihdam sağlayacağını bildiren analize atıfta bulundu. 

ABD Senatosu 27 Temmuz'da, 33 senatörün "hayır" oyuna karşı 64 senatörün 

"evet" oyu ile çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa 

tasarısını onaylamış, tasarı bir gün sonra Amerikan Temsilciler Meclisi'nde 243 

kabul, 187 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilmişti. ABD'de yarı iletken üretiminin 

artırılmasına yönelik çip yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok 

endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor. 

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı 

iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik 

vergi indirimini içeriyor. 

Çin'de Elektrikli Araç Satışında Rekor Bekleniyor 

En büyük elektrikli araç pazarı 

konumundaki Çin'de satışların 

artan taleple bu yıl yeni rekor 

kırması bekleniyor. Çin Binek 

Otomobil Derneği (PCA) 2022 yılı 

için elektrikli araç satış tahminini 

5,5 milyondan 6 milyona revize 

etti. PCA verilerine göre 

Temmuz'da elektrikli araç satışı ikiye katlayarak 486 bin oldu ve yeni otomobil 

pazarının yüzde 26,7'sini oluşturdu. Toplam satışlar ise yıllık bazda yüzde 20 

artarak 1,84 milyona ulaştı. Elektrikli araç satışları geçen sene 2,99 milyon 

olmuştu. PCA açıklamasında 6 milyonluk beklentinin de 'görece temkinli' bir 

tahmin olduğunu, son çeyrekte satışların daha da artabileceğini ifade etti. 

Elektrikli araç satışlarına Tesla ve BYD öncülük ederken küçük start-up'lara olan 

talep de temiz enerjiye geçişin artmasıyla yükseldi. 
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Küresel Tedarik Zinciri Baskıları Hafifliyor 

 
Pekin ve Tayvan arasındaki gerilimlerin aksamalara yol açma potansiyeli olsa 

da pandemi dönemi ekonomisine damgasını vuran lojistik tıkanıklıklar azalıyor. 

Kronik yetersiz yatırım, Covid-19 kaynaklı kapanmalar ve Süveyş Kanalı'nda 

mahsur kalan dev konteyner gemisi gibi olaylarla "mükemmel bir fırtına" 

olarak tanımlanan çalkantılı bir 18 ayın ardından son veriler göreceli sakinliğe 

geri dönüşü işaret ediyor. 

Uluslararası nakliye şirketi Freightos'un verilerine göre, standart 40 metrelik 

metal kutuyu dünya okyanuslarında taşımanın ortalama maliyeti, geçen yılın 

sonbaharındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 45 düştü. 

Los Angeles limanının dışında kuyruğa giren gemi sayısı, limanın son yüzyılın en 

yoğun Haziran'ını kaydetmesine rağmen yılın başından bu yana yüzde 75 düştü. 

Tedarik zinciri portalı Flexport tarafından takip edilen hava kargo teslimat 

süreleri de iyileşiyor. 

New York Federal Rezerv Bankası 

tarafından oluşturulan küresel 

tedarik zinciri baskı endeksi ise 

temmuz ayındaki zirvesinden yüzde 

57 düştü. S&P Global'in satın alma 

yöneticilerine yönelik en son aylık 

anketine göre, çoğu büyük 

ekonomideki işletmeler temmuz 

ayında girdi ve malzemelerin teslim 

sürelerinde bir gevşeme bildirdi.  
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Çin ve İngiltere, Direkt Yolcu Uçuşlarını Yeniden Başlatmayı Kabul Etti 

Çin'deki İngiliz büyükelçiliği, Çin ve İngiltere 

arasında doğrudan yolcu uçuşlarına devam 

etmeyi kabul ettiklerini söyledi. Büyükelçiliğin 

resmi sosyal medya hesabından yaptığı 

açıklamada, başlangıçta doğrudan uçuşların 

Çin havayolları tarafından sağlanacağını ve 

British Airways'in uçuşlarının yeniden 

başlaması çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi. Çin, yeni bir koronavirüs 

türü korkusuyla 2020'nin sonlarında İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşları 

süresiz olarak askıya almıştı.  

Cezayir Gümrük Kanunu’nda Yeni Düzenlemelere Gidildi 

Cezayir, bireysel muafiyetlerle ilgili 

Gümrük Kanunu’nda yeni 

düzenlemeler yaptı. 2022 Yılı Ek Bütçe 

Kanunu’ndaki yeni düzenlemelere 

göre; 50.000 Cezayir Dinarına kadar 

olan posta ve hızlı kargo yoluyla gelen 

eşya ithalat vergilerinden muaf 

olacak. Posta ve hızlı kargo yoluyla 

gelen ve değeri 50.000 Cezayir Dinarını geçen kullanılmamış veya kullanılmış 

eşya için yüzde 30 oranında vergi alınacak. Kişisel kullanıma mahsus cep 

telefonları ve bilgisayarlar bu vergiden muaf olacak. Ticari mahiyette olmayan, 

kişisel kullanıma mahsus kullanılmamış veya kullanılmış yolcu beraberi olan ve 

değeri 50.000 Cezayir Dinarını geçen eşya için yüzde 30 oranında vergi alınacak. 

Kişisel kullanıma mahsus cep telefonları ve bilgisayarlar bu vergiden muaf 

olacak. Profesyonel bir faaliyette kullanıma dönük ve ticarileştirilmeyecek 

yolcu beraberi veya posta hızlı kargo yolu ile gelen ve değeri 100.000 Cezayir 

Dinarını geçmeyen kullanılmamış veya kullanılmış eşya için yüzde 25 oranında 

vergi alınacak. Yenilikçi yatırımlar (start-up) kapsamında getirilecek eşya bu 

vergiden muaf olacak. Bu eşyanın değerinin 100.000 Cezayir Dinarını geçmesi 

halinde eşya bir gümrük rejimine tabi tutulacak. 
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Suudi Arabistan Sırbistan'dan Et ve Süt İthalatına İzin Verdi 

Sırbistan Ticaret Odası, Suudi Arabistan'ın, 

Sırbistan'dan sığır ve koyun eti ile süt ve süt 

ürünleri ithalatına izin verdiğini duyurdu. 

Sırbistan Tarım Bakanı Danışmanı Goran 

Djakoviç, Suudi Arabistan'a ihracata ilginin 

yüksek olduğunu ve yaklaşık 40 milyon 

insanın bulunduğu bu yüksek ücretli 

pazarın büyük miktarda gıda alabileceğini, bu pazara ihracat yapmak isteyen 

üreticilerin Veterinerlik İdaresi ile iletişime geçmesi gerektiğini açıkladı. 

Hayvancılık Derneği Sekreteri Nenad Budimovic ise bir sonraki adımın 

veterinerlik sertifikalarının uyumlaştırılması ve helal standartlarının 

uygulanması olduğunu açıkladı. Ayrıca Budimovic, hayvanların beslenmesi ve 

bakımında yüksek standartlar öngören helal standardının Müslüman ülkelerle 

ticaret düzenlemelerinde gerekli olduğunu hatırlattı. 

ABD, İnşaat Demiri Soruşturmasında Ön Kararını Yayınladı 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret 

İdaresi (ITA) tarafından Türkiye menşeli 

“İnşaat Demiri” ithalatına                                       

22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana bir 

anti-damping önlemi uygulanmaktadır. 

Söz konusu anti-damping önleminin 

gözden geçirilmesine yönelik olarak 

yürütülen 1 Temmuz 2020-                                                 

30 Haziran 2021 dönemi gözden geçirme soruşturması kapsamında ITA ön 

kararı açıklandı. Türk firmaları için yüzde 1,13 ve yüzde 5,79 oranlarında 

damping marjı hesaplandı. Öte yandan, bireysel olarak incelenmeyen 3 firma 

için de gözden geçirme dönemi için damping marjın yüzde 3,92 olarak 

belirlendi. Ayrıca 1 firmanın mezkûr dönemde ABD’ye soruşturma konusu ürün 

ihracatı bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu karar 5 Ağustos 2022 tarihli ABD 

Resmî Gazetesi’nde yayınlandı. 
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