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İran'ın Çin'den İthal Ettiği Kalitesiz İnsülin, Türk İnsülin Ürünlerine Olan 

Talebi Öne Çıkarabilir 

Arman-e Melli gazetesine "Çin’den kalitesiz 

insülin ithalatı" başlığıyla yansıyan haberde, 

sosyal medyadaki paylaşımların insülin ilacı 

konusunda Doğu Azerbaycan, Kerman, Tahran, 

Razevi Horasan ve Semnan’da tekrar kriz 

yaşandığını ve piyasada bu ilacın bulunmadığını 

gösterdiği, Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı 

Muhammed Şanesaz’ın 24 Şubat’ta döviz 

kaynaklarının kısıtlılığı ve Merkez Bankasınca zamanlıca dövizin tahsis edilmemesinin 

bu ilacın bulunmamasına neden olduğunu bildirdiği ancak, bazı basın organlarında 

ithalatçılarla satıcılar arasında insülin fiyatı konusunda yaşanan anlaşmazlığın bu 

duruma neden olduğunun kaydedildiği, bu haberlere göre ithalatçıların Çin, Türkiye, 

Danimarka ve Fransa’dan insülin ithal ettikleri ve Türkiye insülininin Danimarka ve 

Fransa insülininden daha ucuz olması ve satıcıların satış fiyatı konusunda anlaşmazlık 

yaşamasının bu ilacın dağıtımında sorun yaşanmasına neden olduğu, Hükümetin de 

Çin’den ithalat yaptığı ancak, doktorların Çin insülininin kan şekerini aniden düşürdüğü 

için kullanılmamasını tavsiye ettikleri, İran insülininin de İran’da monte edilen Çin ürünü 

olduğu belirtilmiştir.     

Pakistan'da Şubat Ayında Enflasyon Oranı %8.7’Ye Yükseldi 

Pakistan Merkez Bankası’nın açıkladığı 

verilere göre, ülkede enflasyon Şubat ayında 

%8.7’ye yükseldi. Bu oran son 4 aydaki en 

yüksek oranı ifade ediyor. Artışın en büyük 

sebebinin elektrik tarifelerindeki ve mutfak 

ürünlerindeki (buğday, un, şeker ve süt de dahil 

olmak üzere) fiyat yükselişleri olduğu belirtildi. 

Öyle ki, elektrik ücreti bir yıl öncesine göre %43 daha pahalı duruma gelmiş bulunuyor. 
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Yunanistan'da Pandemi Sürecinde İşyeri Kapanmaları Azalmakta 

Yunanistan'da açıklanan resmi verilere göre; pandemi ve pandemiye bağlı karantinaya 

rağmen, 2020 yılında yeni şirket kuruluşlarının sayısı aynı seviyede seyrederken, şirket 

kapanmalarında %22,7 düşüş görülmüştür. 

Buna göre; 2020 yılında 37.345 şirket kapanmış 

olup, 2019 yılında kapanan şirket sayısı 

48.290’dır. Bununla birlikte, 2020 yılında yeni 

kurulan şirket sayısında önceki yıla göre çok 

büyük değişiklik olmamış, 84.122 yeni şirket 

faaliyete başlamıştır. 2019 yılında yeni kurulan şirket sayısı 84.164’tür.   

Pandemiden en çok etkilenen otelcilik ve catering sektörlerinde dahi önceki yıla göre 

kapanmalarda %21,2 düşüş görülmüştür. Bununla birlikte, bu sektörlerde yeni işletme 

açılışında %18,3 ile büyük düşüş yaşanmıştır. 

Bu paradox durum iki faktöre bağlanmaktadır; birincisi Hükümet’in işletmelerin 

faaliyetlerine devam etmesi halinde sağladığı vergi indirimleri, kira ve nakdi yardımlar; 

ikincisi ise emeklilik ve sosyal güvenlik primlerinin hafifletilmesidir. 

Belarus'ta Koronavirüs Salgını, 2020'De Bölgesel Ticaretin Yapısını 

Değiştirdi 

Koronavirüs salgını, 2020 yılında Belarus 

perakende sektörünü etkileyen temel 

faktörlerden biri haline geldi. 

Minsk şehrinde gıda dışı ürünlerin satışları 

2019'la yaklaşık aynı seviyede (+% 0,1) 

kalırken, Minsk bölgesinde % 6,6 artmıştır. 

Belarus'un diğer tüm bölgelerdeki gıda dışı ürünlerin satışları ise geçen yıl 2019'a göre 

azalmıştır. 
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Başkentten bölgeye olan talepteki kaymanın birkaç nedeni vardır. Bir yandan, sosyal 

bağlantılarını azaltan başkent sakinleri, internet kanallarından daha sık mal sipariş 

etmeye başlamışlardır. Gıda ürünlerinin tek büyük internet perakendecisi olan CJSC 

"internet mağazası Euroopt" Minsk bölgesinde kayıtlı olduğundan, cirosunun önemli 

bir kısmı başkentten Minsk bölgesine kaymıştır. 

Salgına verilen bir diğer tüketici tepkisi de alışveriş gezilerinin sayısındaki düşüş 

olmuştur - örneğin, günlükten haftada 1-3'e düşmüştür. Birçok hipermarket şehrin 

dışında yer aldığından, ciroları Minsk bölgesi istatistiklerinde dikkate alınmaktadır. 

Salgının Belarus'un batı bölgelerine etkisi çok yönlü olmuştur. Bazı ürün gruplarında 

tam tersine satışları artırmıştır. Sınırların kapanmasından önce, batı bölgelerinde 

yaşayanlar kişisel kullanım için Litvanya ve Polonya'dan günlük gıda dışı ürünlerin bir 

parçasını ithal etmekteydiler. Karantina önlemlerinin güçlendirilmesiyle bu talep 

Belarus perakende ağına yönelmiştir. 

Örneğin, 2020 yılında ülke genelinde ev kimyasallarının satışı % 9,3 artmıştır. Ancak 

Belarus'un batısında bulunan Grodno ve Brest bölgelerinde, bu tür ürünlerin satışı 

sırasıyla % 20,3 ve % 14,1 artmıştır. Aynı bölgeler, parfümeri ve kozmetik ürün 

satışlarındaki artış oranları da ulusal rakamın çok ilerisindedir. 

Öte yandan, daha önce Belarus ürünlerine olan talebin bir kısmını oluşturan Rusların 

sınır bölgelerinden Belarus'a girişleri de azalmıştır. 

2021'de de kapalı sınırların etkisi, 2020 yılı sonunda uygulamaya konulan kara kontrol 

noktaları aracılığıyla yurt dışına seyahat edilmesine yönelik katı kısıtlamalar nedeniyle 

artacaktır. Gıda dışı ürünlere olan talebin, nüfusun reel gelirinin azalması, Belarus 

rublesinin değer kaybı nedeniyle düşmesi beklenmektedir. Gıda ürünlerinin 

tüketiminde, daha bütçeli ürünler lehine bir talep kayması görülmesi beklenmektedir. 
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Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Fuarı ve Konferansı Mart 

Ayı İçerisinde Yapılacak 

Ticaret, borsa, tekstil ve özel sektörden 

sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan 

Yardımcısı Çarı Gılıcov, Sanayiciler ve 

Girişimciler Birliği’nin 13.kuruluş 

yıldönümü dolayısıyla yapılan fuar ve 

konferans hakkında bilgi verdi. 

17-18 Mart tarihlerinde, ekonominin 

dijitalleşmesi, ileri teknolojilerin tanıtılması gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşmış özel 

sektör üyeleri hizmetlerini sunacak. 17 Mart tarihinde yapılacak konferansa birliğin 

vilayetlerdeki üyeleri de online olarak katılacak. 

2020 Yılında Filipinler'e Yönelik Yabancı Yatırımlar Azaldı 

Filipinler’e doğrudan yabancı yatırımlar son 

yıllarda önemli bir artış trendi göstermiştir. 

Nitekim 2019 yılı sonu itibarıyla Filipinler 7,65 

milyar ABD Doları tutarında doğrudan yabancı 

yatırım çekmiştir. Ancak COVID-19 pandemisi 

sebebiyle dünyada yaşanan ekonomik 

durgunluk sebebiyle Filipinler’e doğrudan 

yabancı yatırımların 2020 yılında düşmüştür. 

Onaylanmış Doğrudan Yabancı Yatırım Taahhütleri 

2020 yılı itibarıyla, onaylanan toplam yabancı yatırımlar 112.1 milyar Peso (yaklaşık: 

2,3 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemindeki 

390,1 milyar Pesoya göre (yaklaşık: 8 milyar ABD Doları) üçte bir oranında düşüş 

kaydedilmiştir. 

Söz konusu dönemde, PEZA (Filipinler Serbest Ekonomik Bölgeleri) bünyesinde 

alınan onaylanmış yatırımlar toplam yatırımların %53,3’ünü oluşturdu. Yine, BOI 
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(Board Of Investments-Yatırım Kurulu) tarafından onaylanan yatırımlar da 2019 yılına 

göre %85,8 oranında azalış göstermiş olmakla birlikte PEZA’nın ardından toplam 

yatırımlarda 2nci sırada pay almış ve toplam yatırımların %42,6’sını oluşturmuştur. 

2020 yılında ABD toplam yatırım taahhütlerinin %31,5’ini gerçekleştirerek listede ilk 

sırada yer almıştır. ABD’nin onaylanmış yatırım taahhütleri 35,4 milyar Filipinler 

Pezosu (yaklaşık: 728 milyon ABD Doları) olmuştur. Yine, Çin tarafından yapılan 

onaylanmış yatırım taahhütleri de 15,6 milyar Pezo (yaklaşık: 321 milyon ABD Doları) 

olmuş ve toplam yatırımlardan aldığı %13,9 oranındaki pay ile en çok yatırım taahhüdü 

veren ikinci ülke olarak listede yer almıştır. İngiltere ise 13,1 milyar Pezo (yaklaşık: 269 

milyon ABD Doları) tutarındaki yatırım taahhüdü ile toplam yatırımlardan %11,7 

oranında pay almıştır. Aynı dönemde, Singapur 9,9, Japonya 9,3, Tayvan 6,4 ve 

Güney Kore 4,1 milyar Filipinler Pezosu tutarında yatırım taahhüdünde bulunmuştur. 

Yine, Hollanda tarafından da 6,3 milyar Filipinler Pezosu tutarında yatırım 

taahhüdünde bulunulmuştur. 

Sektörel bazda, 2020 yılında yatırım taahhütlerinin büyük çoğunluğu imalat sanayiine 

yönelik olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayinin 37,6 milyar Pezo tutarındaki taahhüdü 

ile toplam yatırım taahhütlerinden aldığı pay %33,5 olarak gerçekleşmiştir.  “Ulaşım, 

Taşımacılık ve Depolama” sektöründe 37,5 milyar Pezo tutarındaki yatırım taahhüdü 

ile %33,4 oranında pa alınmıştır. 

Net Doğrudan Yabancı Yatırımlar: 

Filipinler’de Ocak- Kasım 2020 döneminde net doğrudan yabancı yatırımlarda 2019 

yılının aynı dönemine göre %672,45 gibi önemli bir artış oranı ile Japonya ilk sırayı 

almış ve  535,36 milyon ABD Doları yatırım gerçekleştirmiştir. 2019 yılının aynı 

döneminde Japonya’nın doğrudan yabancı yatırımları sadece 69,31 milyon ABD Doları 

seviyesinde kalmıştı. İkinci sıradaki Hollanda’nın 211,07 (%363,51 artış), üçüncü 

ABD’nin net doğrudan yabancı yatırımı ise 150,12 (%-33,05 azalış) milyon ABD Doları 

olmuştur. Yine, Singapur’un Ocak-Kasım 2020 dönemindeki yatırımlarında 2019 yılının 

aynı dönemine göre %7,84 dolayında bir azalış gerçekleşmiş olup ülkenin bu 

dönemdeki net yatırımları 67,39 milyon ABD Doları olarak kayıtlara geçmiştir. 
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Tayvan (ROC)’ın net doğrudan yabancı yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%13,50 oranında azalarak 53,02 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Çin 

tarafından çekilen doğrudan yabancı yatırımlarda da COVID-19 etkilerine bağlı olarak 

yavaşlayan inşaat sektörünün etkisiyle %60,59 oranında bir gerileme gerçekleşmiş ve 

41,30 milyon ABD Doları olarak veriler kaydedilmiştir. Yine, Güney Kore (10,03 milyon 

ABD Doları) ve Hong Kong (26,86 milyon ABD Doları) tarafından yapılan doğrudan 

yatırımlarda da %89,8 ve %37,73 oranında gerileme gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin Ocak-Kasım 2020 döneminde Filipinler’e doğrudan yabancı yatırım miktarı 

bir önceki yıla göre %17,06 oranında azalarak 600 bin ABD Doları olarak 

gerçekleşmiştir. 

Ocak-Kasım 2020 döneminde Avrupa Birliği’nden toplam 283,02 milyon ABD Doları, 

ASEAN ülkelerinden ise toplam 93,83 milyon ABD Doları tutarında net doğrudan 

yabancı sermaye akımı gerçekleşmiştir. 

Ocak-Kasım 2020 döneminde toplam doğrudan net yabancı yatırımlar 5,79 milyar ABD 

Doları olarak ölçülmüştür. 2019 yılının aynı dönemine göre %10,79 oranında düşüş 

kaydedilmiştir. Söz konusu düşüş Filipinler ekonomisinin COVID-19’un etkileri 

kapsamında yaşadığı ekonomik daralma verisi ile hemen hemen paralel bir seyir 

izlemektedir. 2020 yılında Filipinler ekonomisi %9,5 oranında daralmıştı. 

Türkmenistan'dan Çin'e Ocak Ayında 3,8 Milyar Metreküp Doğal Gaz 

İhracatı  

Çin’in PipeChina West Pipeline şirketi 

tarafından yapılan açıklamada, Çin-Orta 

Asya Gaz Boru Hattı’nın Ocak ayında 

Çin’e 3,87 milyar metreküp doğal gaz 

ihracatı gerçekleştirildi. Bununla ilgili 

haber Çin’in Xinhua ajansında yer aldı. 

Şirkete göre, boru hattıyla sözkonusu 

dönemde günde 153 milyon metreküp doğal gaz taşındı. 
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Türkmenistan’dan başlayan bu boru hattı Özbekistan ve Kazakistan sınırından 

geçerek Çin’e ulaşmaktadır. 

Toplam 1.833 km uzunluğa ve yıllık 60 milyar metreküp gaz iletim kapasitesine sahip 

boru hattı, Aralık 2009’da hizmete girmesinden bu yana 11 yılı aşkın süredir istikrarlı 

ve güvenli bir şekilde çalışmaktadır. 

Şirket verilerine göre, boru hattıyla sağlanan doğal gaz ithalatı her yıl Çin’in toplam 

tüketiminin yüzde 15’inden fazlasını oluşturuyor. 

Boru hattı, Çin’in çeşitli bölgeleri ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 500 milyondan 

fazla kişiye fayda sağlıyor. 

Bu arada, 2020 yılında Orta Asya’dan gelen doğalgaz boru hattıyla Çin’e 39 milyar 

metreküpten fazla doğal gaz tedarik edildi. 

Asya Kalkınma Bankası Tarafından Manila'da Gerçekleştirilecek 3 Yeni 

Köprü İnşaatı İçin Finansman Sağlanacak 

Bayındırlık ve Karayolları Bakanlığı 

(DPWH) ile Asya Kalkınma Bankası 

arasında 3 yeni köprü inşaatının 

finansmanı için kredi anlaşması 

imzalandı. 3 yeni köprü inşaatının da 

başkent Manila'da yapılacak projeler 

olduğu belirtildi. 

JP Rizal-Lopez Jaena Köprüsü’nün, 460 metre ana köprü ile toplamda 687 metre 

uzunluğunda olacağı ve proje değerinin 1 milyar 61 milyon Pezo (yaklaşık: 21 milyon 

ABD Doları) olarak belirlendiği, J.P. Rizal-St. Mary köprüsünün ise 1,44 km uzunlukta 

olacağı ve proje değerinin 5,74 milyar Pezo (yaklaşık: 102 milyon ABD Doları) olarak 

belirlendiği ve Marikina-Vista Real Köprüsü’nün de, 1.81 Milyar Pezoluk proje değeri 

ile birlikte, 485 metre uzunluğundaki ana köprü de dahil olmak üzere toplamda 940 

metre olacağı belirtilmiştir. 
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Böylece, ADB finansmanında Manila’da 3 yeni proje (Rizal Caddesi Makati-BGC, 

Marikina ve St. Marry) hayata geçecektir. Söz konusu projeler, Filipinler hükümeti 

tarafından BBB! programına dahil edildi. 

BBB! programında yer alan proje detaylarına http://www.build.gov.ph/ adresi üzerinden 

ulaşılması mümkündür. 

Bangladeş’te Son İki Ayda 40 Jüt Fabrikası Üretimi Durdurmak Zorunda 

Kaldı 

Bangladesh Jute Mills Association 

(BJMA) tarafından yapılan açıklamaya 

göre, jüt hammaddesinin/elyafının 

fiyatının yükselmesi nedeniyle 

Bangladeş’te son iki ayda 40 jüt fabrikası 

üretimi durdurmak zorunda kaldı. 

 

Kaynak: https://www.thedailystar.net/business/news/record-jute-price-forces-40-mills-

shutter-operations-2052777 

COVID-19 Salgını Filipinler'in Kamu Maliyesi Dengesini Bozdu 

Ocak-Aralık 2020 dönemi itibarıyla bütçe 

açığı 1 Trilyon 371 milyar Filipinler 

Pezosu (yaklaşık: 28,2 milyar ABD Doları) 

olarak gerçekleşti. 2020 yılı için hükümet 

tarafından bütçe açığı beklentisi 1 Trilyon 

815 milyar Pezo (yaklaşık: 37,3 milyar 

ABD Doları) olarak revize edilmiştir. 

Böylece, beklenen bütçe açığına göre 

%24,5 oranında daha az bütçe açığı gerçekleşti. Ancak, 2019 yılındaki 660 milyar 

Pezo tutarındaki bütçe açığının 2 katından fazla oranda 2020 yılında bütçe açığı 

verilmiştir. 
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Bütçe açığındaki en önemli sebepler arasında 2020 yılında kamu gelirlerindeki %8,97 

oranındaki azalış gösterilmektedir. Yine, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 

%11,31 oranında artan kamu harcamaları da açığın büyümesinde etkili olmuştur. 2020 

yılındaki bütçe açığı GSYİH’nın %7,63’ü olmuştur. 2019 yılında ise bütçe açığının 

GSYİH’ye oranı %3,38 idi. 

Ocak- Aralık 2020 dönemi itibarıyla, kamu gelirleri 2 Trilyon 856 milyar Filipinler 

Pezosu (yaklaşık: 58,7 milyar ABD Doları) olmuştur. 2019 yılı sonu itibarıyla 

kıyaslandığında kamu gelirlerinde de %8,97 oranında azalış yaşanmıştır. Öte yandan, 

hükümet tarafından 2020 yılında 2 Trilyon 519 milyar Filipinler Pezosu olarak beklenen 

kamu gelirleri %13,34 oranında beklenenden daha pozitif bir eğilim göstermiştir. Kamu 

gelirlerinin 2 Trilyon 504 milyar Pezoluk kısmı (%87,69) “Vergi Gelirleri”nden oluşmakta 

iken, vergi dışı gelirler (354,5 milyar Pezo) toplam kamu gelirlerinin %12,31’i oldu. 

Aralık 2020 döneminde ise kamu gelirleri, 2019 yılının aynı dönemine göre %1,95 

oranında azalış ile 238,5 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık: 4,9 milyar ABD Doları) 

olarak gerçekleşti. 

Ocak- Aralık 2020 döneminde kamu harcamaları bir önceki yıla göre %11,31 oranında 

artarak 4 Trilyon 227 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık: 86,9 milyar ABD Doları) olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu veri kapsamında kamu harcamaları için daha önce 

hükümet 2020 yılına yönelik tahminini 4 Trilyon 335 milyar Filipinler Pezosu olarak 

revize etmişti. Bu kapsamda, gerçekleşme tahminlerin %2,49 altında kalmış oldu. 

Kamu harcamalarındaki artışta en önemli etken COVID-19 ile mücadele ve yeniden 

normalleşmeye yönelik harcamalar olmuştur. Özellikle, RA 111494 sayılı “Bayanihan 

to Recover as One Act I - II” yasaları kapsamında yapılan harcamalar ile yılın ilk 9 

ayında kamu harcamaları ve bütçe açığında artışlar yaşanmıştı. 

Güncel gelişmeler kapsamında, Filipinler temsilciler meclisi tarafından daha önce 

Bayanihan I ve II olarak adlandırılan yasalar ile COVID-19 pandemisi ile mücadele ve 

etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin olan yasanın 3 üncüsünün çıkarılması (Bayanihan 

III) için teklif verildi. 420 milyar Filipinler Pezosu (yaklaşık:8,7 milyar ABD Doları) 

tutarındaki öneri ekonomik iyileşme paketi, pandemiden etkilenen ailelere sosyal 
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iyileştirme programı yardımı için 108 milyar Pezo, kritik olarak etkilenen endüstrilerdeki 

kuruluşların üretim kapasitelerinin geliştirilmesi için 100 milyar Pezo, tarım 

sektöründeki işçiler için 70 milyar Pezo ve küçük işletmelerin çalışanlara karşı 

yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak sübvansiyonlar için 52 milyar 

Pezoluk başlıkları içermektedir. Ayrıca, işsizler için 30 milyar Pezo; eğitim kurumları 

için internet harcamalarına yönelik 30 milyar Pezo ve tayfundan etkilenen alanların 

rehabilitasyonu için 5 milyar Pezo tutarındaki destek paketlerine de yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, 8628 sayılı Meclis yasa teklifi meclise sunulmuş olup, ilerleyen günlerde 

görüşülerek sonuca bağlanması beklenmektedir. 

Yunanistan'da E-Ticaret'te Büyük Artış 

Atina Üniversitesi tarafından Atina Ticaret ve Sanayi Odası’na sağlanan bilgiye göre, 

2020 yılında Yunanistan’da e-ticaret satışları %35 artarak 11 milyar Euro’ya erişmiştir. 

Öte yandan, Yunanistan Ticaret ve Girişimcilik Konfederasyonu (INEMY ESEE), 

ekonomide en büyük paya sahip küçük ticari işletmelerin, e-ticarette çok yavaş 

kaldığını, küçük işletmelerin sadece %29’unun online satışlara dönebildiğini, geri 

kalanının ise ancak telefonla siparişle faaliyet gösterebildiğini ya da satışları tamamen 

durdurduğunu açıklamıştır.   

INEMY ESEE verilerine göre, küçük ve büyük ölçekli perakende piyasa oyuncuları 

arasındaki fark, küçük işletmelerin dijital değişimi çok yavaş gerçekleştirmelerinden 

dolayı giderek derinleşmektedir. 
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Slovakya'dan Polonya'ya Seyahatlerde C-19 Test Sonucu Belgesi İbrazı 

Zorunlu Hale Gelmiştir. 

27 Şubat 2021 tarihi itibariyle 

Slovakya'dan Polonya'ya seyahatlerde en 

fazla 48 saat öncesine ait C-19 test 

sonucu belgesi ibrazı zorunlu hale 

gelmiştir. Polonya'da ikamet eden ve 

negatif test sonucuna sahip kişiler 

karantina uygulamasından muaftır. 

Bununla birlikte, AB tarafından tanınan bir 

C-19 aşısı yaptırdığını sertifa ile beyan edenlerde C-19 test sonucu belgesi 

aranmayacağı gibi, karantinadan da muaf tutulacaklardır. Sınır ötesi çalışanlar, öğrenci 

ve öğretmenler, polis memurları, sınır ve gümrük görevlileri, itfaiyeciler, yol hizmet 

yetkilileri, diplomatlar ve aileleri ile hava/deniz/karayolu mürettebatları uygulamadan 

muaftır. 

Özbekistan'da ,“Karakalpak-Agro” Serbest Ekonomik Bölgesi Kuruldu 

Bakanlar Kurulu, 22 Şubat 2021 tarih ve 

89 sayılı "Karakalpak-Agro serbest 

ekonomik bölge faaliyetlerinin 

düzenlenmesine yönelik tedbirler 

hakkında"ki kararını kabul etti. 

Cumhurbaşkanının 11.11.2020 tarih ve 

4889 sayılı "Karakalpakistan 

Cumhuriyeti'nin 2020-2023 yıllarında kapsamlı sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik 

tedbirler hakkında" kararnamesi uyarınca Amu Darya, Buzatausky, Kegeili, Konlikul, 

Kushgirot, Muinak, Nukus, Tahiatash, Turtkul, Hodjeili, Şumanai ve Ellikala 

bölgelerinde 875.4 hektarlık bir alanda Karakalpak-Agro SEB oluşturuldu. 

"Karakalpak-Agro" SEB faaliyetlerini yönetme işlevleri "Nukus" Serbest Ekonomik 

Bölge Müdürlüğü’ne verilmiştir. 
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"Karakalpak-Agro" nun ana görevleri ve alanları şunlardır: 

• - Hidroponik seralar da dahil olmak üzere klaster şeklinde modern seraların 
organize edilmesi için doğrudan yabancı ve yerli yatırımları çekmek ve modern 
enerji verimli seraların inşası için yapıların, ekipmanların ve diğer bileşenlerin 
üretimini organize etmek; 

• - Bölgenin üretim potansiyelini etkin bir şekilde kullanarak tarımsal ürünlerin 
üretimini artırmak, derin işlemeyi genişletmek ve ihracatını artırmak; 

• - Tarımsal üretimin tohumlardan pazara teslimine kadar olan tüm süreçlerinin 
organizasyonunu teşvik etmek; 

• - Fidanlıkların yanı sıra tohum üretiminin düzenlenmesi için koşullar yaratarak, 
pazarın talep ettiği yüksek verimli mahsullerin tohumları ve fideleri seralara 
sağlamak için etkili mekanizmaları tanıtmak; 

• - Lojistik hizmetlerin sağlanması için modern bir altyapının oluşturulması, 
tarımsal üreticilere ürünlerinin ihracatının organize edilmesinde yardım; 

• - Modern kaynak tasarrufu teknolojilerinin yaygın olarak tanıtılması, seraların 
organizasyonunda alternatif termal enerji kaynaklarının kullanılması; 

• - Ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu değerlendirmek için araştırma 
ve üretim merkezlerini oluştulmak. (Uzdaily.uz) 

Özbekistan'ın Kamu Dış Borcu 5,4 Milyar Dolar Arttı 

Ön tahminlere göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla Özbekistan Cumhuriyeti adına ve 

garantisinde çekilen borç dengesi (kamu borcu) 23,3 milyar doları veya gayri safi yurtiçi 

hasılanın (GSYİH) %40,4’ünü oluşturdu. 

Özellikle 2020 yılı sonunda ülkenin dış borcu yılın başına göre 5,4 milyar dolar veya 

%34,4 artarken, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21,1 milyar dolar veya GSYİH'nın %36,5'i olarak 

gerçekleşti. 

• Özbekistan Cumhuriyeti adına dış borç – 15,1 milyar dolar; 
• Devlet garantili dış borç – 6 milyar dolar 

İç borç 23,3 trilyon Sum (2,2 milyar $) veya GSYİH'nın %3,9'u olarak gerçekleşti. 

• Devlet tahvilleri – 4 trilyon Sum (0,4 milyar dolar); 
• Devlet garantili iç borç – 19,3 trilyon Sum (1,8 milyar dolar) 

Son yıllarda kamu borcundaki büyüme dinamiklerine rağmen, uluslararası standartlara 

göre, Özbekistan Cumhuriyeti'nin kamu borcu (GSYİH'nin% 40,4'ü), dış kamu borcu 

(GSYİH'nın %36,5'i) dahil olmak üzere orta düzeydedir. 
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"Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2021 Devlet Bütçesi Hakkında" Kanununa göre, 

Özbekistan Cumhuriyeti adına ve devlet garantileri altında toplanan kamu borcu 

miktarı, yıllık GSYİH'nın %60'ını geçmemelidir. Bu yasaya göre 2020 yılında kamu 

borcunu çekmek için imzalanacak sınırlı miktardaki yeni sözleşmelerin 5,5 milyar dolar 

olarak belirlendiği bilinmektedir. (xabar.uz) 

Özbekistan'da, Şubat Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı. 

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, Şubat ayında ortalama tüketici 

fiyatları aylık %1,4 oranında arttı. Yıllık bazda (Şubat 2020 itibarıyla) tüketici 

sektöründeki fiyat artışı %11,4'e ulaştı. 

Şubat ayında gıda ürünleri ortalama %0,6, gıda-dışı ürünler %0,6 ve hizmetler %0,8 

oranında arttı. 

Gıda maddeleri ve alkolsüz içecekler ana grupları arasında Ocak-Şubat aylarında fiyat 

artışlarında ilk sırada meyve ve sebzeler yer almaktadır. Yıllık olarak, sıvı yağ ve katı 

yağların yanı sıra et ürünleri önemli ölçüde daha pahalı hale geldi. 

Devlet İstatistik Komitesi, Şubat ayındaki en önemli enflasyon faktörlerinden birinin 

meyve ve sebze fiyatlarındaki mevsimsel artış olduğunu belirtti. 

Sağlık sektöründe gözlenen başlıca mal ve hizmet türlerinden Şubat ayında en çok 

yatarak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (%3,4), tıbbi laboratuvar hizmetleri (%2,5), 

tanısal görüntüleme (%2) ve diğer hizmetlerin maliyeti arttı (%1,1). Bununla birlikte, 

bazı bölgelerde tıbbi maske ve eldiven fiyatlarında bir düşüş kaydedildi (Ortalama 

%3,8). 

"Taşımacılık" sektöründeki tüketici fiyatları endeksi büyük ölçüde artan metan (%4,8) 

ve benzin (%2,7), araç bakım ve onarım hizmetleri (%1,5), mal taşımacılığı (%0,8) ve 

karayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri (%0,9) fiyatlarının etkisiyle 

oluşmuştur. (Gazeta.uz) 
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Özbek Gümrük İdarelerince, İthal Eşyalarının Geçici Olarak Depolanması 

İmkânı Sağlayan Düzenleme Oluşturuldu. 

25 Şubat 2021 tarihli Hükümet Kararı ile bireyler tarafından ticari olmayan amaçlarla 

sınır gümrük noktalarından belirlenen limitlerin üzerinde ithal edilen eşyalarla ilgili 

olarak yürütülen prosedürülere ilişkin Yönetmelik onaylandı. 

Buna göre, devlet gümrük idareleri tarafından geçici depolama için kabul edilen tüm 

eşyanın ağırlığı ve miktarı ölçülmelidir. Geçici depolama için alınan eşyalar ve bunların 

belgeleri 30 takvim gününden fazla olmamak üzere ve çabuk bozulan eşyalar 2 takvim 

gününden fazla olmamak üzere saklanır. Saklama süresi, eşyaların geçici saklama için 

alındıkları bir sonraki günden itibaren hesaplanır. 

Bireyler tarafından beyan edilen eşyaların gümrük kıymetini teyit eden ticari belgelerin 

sunulmaması durumunda, devlet gümrük daireleri eşyanın gümrük kıymetini bağımsız 

olarak belirler. 

Sınır gümrük noktalarında geçici depolamaya kabul edilen eşyaların depolanması için 

geçici depolama tarihinden itibaren 100 kg'a (brüt) kadar mal ağırlığı her tam ve eksik 

takvim günü için: 

- İlk 5 gün için Temel Hesaplama Miktarı’ının (Asgari ücret) %5’i (12.250 soum), sonraki 

10 gün için asgari ücretin %7’si (17.150 soum), kalan günler için asgari ücretin %10’u 

(24.500 soum); 

- Bozulabilir malların geçici olarak depolanması için, asgari ücretin %15'i (36.750 

soum) tutarında bir gümrük vergisi alınır. (Uzdaily.uz) 
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Kosova Merkez Bankası Başkanı Fehmi Mehmeti: Kosova’nın İhracatı 

1,2 Milyar Avro’ya Ulaştı. 

 Kosova Merkez Bankası (BQK) Başkanı 

Fehmi Mehmeti, Kosova ihracatının 1,2 

milyar Avro’ya ulaştığını söyledi. Mehmeti 

yaptığı açıklamada "Hizmet ihracatı 

azalmış olsa da, toplam olarak mal ve 

hizmet ihracatı yaklaşık 1,2 milyar Avro’ya 

ulaştı. Öte yandan, yaklaşık 3,7 milyar 

Avro civarında bir ithalatımız var ve buna 

göre toplam açığımız yaklaşık 1,5 milyar civarına denk geliyor" ifadelerini kullandı. 

Mehmeti, bankacılık sektörünün yüksek istikrara sahip olduğunu, hem likidite hem de 

sermaye açısından iyi bir konumda olduğunu belirtti. Ayrıca, BQK’ya göre takipteki 

krediler çok düşük bir seviyede olup, pandemi sırasında bile yüzde 2,7 oranında 

gerçekleşmiştir. 

Kaynak: Rtk Live haber sitesi https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=501029  

Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği 

Kosova Cumhuriyeti Maliye Bakanı Hykmete Bajrami Görevinden İstifa 

Etmiştir. 

Sayın Hykmete Bajrami, Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. Bajrami, Facebook’ta 

yaptığı paylaşımda, Kosova Demokratik Birliği (LDK) üyesi olarak siyasi faaliyetlerine 

devam edeceğini ifade etti. Bajrami, Kurti Hükümeti'nde Eğitim Bakanı olarak 

atandıktan sonra, Hoti Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak atanmıştı. Bajrami'nin 

Maliye Bakanı olduğu dönemde, 2 milyon Avro’nun üzerinde yolsuzluk meydana 

gelmişti. Diğer yandan Agim Krasniqi, Hykmete Bajrami'nin Bakanlık görevinden 

alınma talebinde bulunmasının ardından Maliye Bakanı vekili olarak atandı. Bu göreve 

atanma, bizzat Krasniqi tarafından Telegrafi haber sitesi için teyit edildi. 

Kaynak: Telegrafi haber sitesi https://telegrafi.com/hykmete-bajrami-jep-doreheqje-

nga-detyra-e-ministres-se-financave/ Yayımlayan: Priştine Ticaret Müşavirliği 

https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=501029
https://telegrafi.com/hykmete-bajrami-jep-doreheqje-nga-detyra-e-ministres-se-financave/
https://telegrafi.com/hykmete-bajrami-jep-doreheqje-nga-detyra-e-ministres-se-financave/
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Moldova’da Müteahhitlik Hizmetleri Hacmi 2020 Yılında % 3,7 

Artmıştır. 

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu’nun 

açıkladığı verilere göre, müteahhitlik 

hizmetleri hacmi 2020 yılında 2019 yılına 

göre % 3,7 artarak 14,0 milyar MDL (808,8 

milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. 

Müteahhitlik hizmetleri içerisinde; yeni 

inşaatların payı % 47,1, büyük onarım 

çalışmalarının payı % 26,0, olağan bakım ve onarımların payı % 25,3 ve diğer 

çalışmaların payı % 1,6 seviyelerinde olurken, büyük onarım çalışmalarında % 5,7 ve 

olağan bakım ve onarım çalışmalarında % 18,5 artış, yeni inşaat yapım hacminde ise 

% 3,4 düşüş kaydedilmiştir. 

Gerçekleştirilen çalışmaların yapısı dikkate alındığında; altyapı çalışmalarının % 17,4 

artış, konut ve konut dışı inşaatının ise sırasıyla % 6,4 ve % 5,9 düşüş gösterdiği 

görülmektedir. 

Moldova’nın Sanayi Üretimi 2020 Yılında % 5,5 Küçülmüştür. 

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2020 yılında imalat sanayinde 

yaşanan % 7,1’lik küçülmeden dolayı Moldova’nın genel sanayi üretimi 2019 yılına 

kıyasla % 5,5 azalmıştır. Öte yandan, madencilik ve taşocağı sektöründe % 9,5 ve 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sanayinde % 2,3 oranlarında 

artış kaydedilmiştir. 
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Mevzuat Değişiklikleri 

Arjantin'de Açılan Dampinge Karşı Soruşturma Başlatıldı. 

Arjantin'de 25/2/2021 tarihli ve 46/2021 

sayılı Tebliğ çerçevesinde, Arjantin tarife 

cetvelinde 8482.10.10 pozisyonunda 

sınıflandırılan "RST ve uzatılmış iç bilezik 

gibi tipler hariç, dış çapı 30 mm'ye eşit 

veya daha büyük, ancak 120 mm veya 

daha küçük ve birim başına 0,025 kg'dan 

fazla olan bilyalı rulmanlar, radyal, tek 

sıralı bilyalar"ın Hindistan menşeli olanlarının ithaline yönelik dampinge karşı 

soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın, anılan pozisyonda ihracat gerçekleştirilen 

ihracatçılarımız için Arjantin pazarına girişte bir fırsat teşkil ettiği değerlendirilmektedir. 

Venezuela'da Hurda Ticareti Mevzuatında Değişiklik 

24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’nin 

6617 sayılı Mükerrer sayısında 

yayınlanan 4445 sayılı Kararname ile 

ülkedeki hurda satışı ve ihracatı 

konusunda yeni düzenlemeler 

getirilmiştir.  Yeni Kararname’ye göre, 

metal, karton, optik kablo, plastik dahil 

geri dönüşüme tabi olan veya olduğundan 

şüphelenilen her türlü atık hurda tanımı 

içine sokularak kamu kurum ve kuruluşlarının elindeki tüm hurdaların bu 

Kararname’nin yayını tarihinden itibaren 60 gün içinde ve daha sonra da aylık olarak 

CORPOEZ (La Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora, S.A.) adlı kamu 

kurumuna bildirmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Hurdanın cinsine göre belirlenecek fiyat 

kamu kurumlarına ödenecektir. 

CORPOEZ hurdanın kontrolü, toplanması, taşınması, dönüştürülmesi ve ticaretinde 

tek yetkili kuruluş olarak bu Kararname’nin yayınlanmasından itibaren 90 gün içinde 

ve daha sonra da her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanı 
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Başyardımcısına rapor verecektir. CORPOEZ, ülkenin stratejik sanayilerinin gelişimine 

katkı sağlamak amacıyla her zaman belli bir oranda hurdayı yurt içi kullanım için 

öncelikli olarak hazır bulunduracaktır. 

Yeni Kararname, özel kişi ve kuruluşların sahipliğindeki hurda konusunda yeni bir 

düzenleme yapmadığı için bunlar ellerindeki hurdayı CORPOEZ’e satmaları zorunlu 

olmamakla birlikte taşıma, kesme, depolama ve ticaret konusunda CORPOEZ’den izin 

alma zorunluluğu devam etmektedir. 

Hurda, yeni Kararname’de de stratejik ürün olarak ihracatının yasak olduğu 

belirtilmekle birlikte Cumhurbaşkanı Başyardımcısının özel izni ile istisnai olarak ihraç 

edilebilecektir. Hurda ihracatı izni konusunda daha önce Sanayi Bakanı (şu anda aynı 

zamanda ekonomiden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami) yetkili 

iken yeni Kararname ile bu yetki Cumhurbaşkanı Başyardımcısına (şu anda Delcy 

Rodriguez) verilmiştir. 

Romanya Mali Kanununda Değişiklik. 

 227/2015 Sayılı Romanya Mali 

Kanunu’nda 18 Aralık 2020 tarihli 

296/2020 Sayılı Kanun ile yapılan 

harcamaların kaydedildiği tarihte, Avrupa 

Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan, 

AB Listesinin Ek I ve / veya Ek II'sinde  yer 

alan ve vergi amaçlı işbirliği yapılmayan 

bir Devlette (vergi yargı bölgesinde) 

bulunan bir kişi ile yapılan işlemler sonucunda yapılan harcamaların firmalar tarafından 

gider olarak düşülememesini içeren ve Trükiye'den ithalat yapan  firmalar için önemli 

bir mali yük getiren düzenlemeye ilişkin değişiklik 26 Şubat 2021 tarihli ve 197 Sayılı 

Romanya Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. (http://www.monitoruloficial.ro/article--

e-Monitor--339.html) 

Yapılan Değişiklik kapsamında Türkiye’nin de halihazırda içerisinde yer aldığı Ek II 

Listesi düzenleme kapsamından çıkartılmış ve “ekonomik bir amacı olmayan işlemler 

http://www.monitoruloficial.ro/article--e-Monitor--339.html
http://www.monitoruloficial.ro/article--e-Monitor--339.html
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sonucunda yapılan harcamalar” ifadesi eklenerek düzenlemenin kapsamı 

daraltılmıştır. Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan harcamalar düzenleme 

kapsamına alınmıştır.   

Yapılan yeni düzenleme ile 227/2015 Sayılı Mali Kanun’un Madde 25 (4) 'te, (f1) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

….."(f1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan, harcamanın kaydedildiği tarihte 

AB İşbirliği yapmayan vergi yargı yetkilileri Listesi Ek I'de yer alan bir Devlette bulunan 

bir kişi ile yapılan işlemlere ilişkin 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle harcamalar, sadece 

ekonomik bir amacı olmayan işlemler sonucunda masrafların yapılması 

durumunda”…. gider olarak düşülemez. 

Sorunlar, Öneriler ve Fırsatlar 

Ekvator Milli Savunma Bakanlığı Mal Alım İhalesi 

 Ekvator Milli Savunma Bakanlığı tarafından 

yapılacak stratejik mal alım ihalesi Bakanlığın 

internet sitesinde duyurulmuştur. 

https://www.defensa.gob.ec/  

Söz konusu ihale için tedarikçilerin kayıt 

olmasını teminen oluşturulan sistem 

aşağıdaki internet sitesinde yer almaktadır. 

https://www.defensa.gob.ec/registro_proveedores/  

İnternet sitesinde kimlerin, nasıl kayıt olacağı, hangi dokümanların gerekli olduğu, 

prosedür, ihale koşulları, mevzuat, Bakanlığın iletişim bilgileri, satın alınacak mallar yer 

almaktadır. Kayıt olmak için internet sitesinde yer alan formların doldurulması ve 

fiziksel olarak Ekvator Milli Savunma Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. İhaleye 

başvuru süresi 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 40 gündür. (Instructivo-Madde 5) 

İhale kapsamında satın alınması planlanan mallar (catologo de bienes) aşağıdaki 

internet adresinde yer almaktadır. 

https://www.defensa.gob.ec/
https://www.defensa.gob.ec/registro_proveedores/
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https://www.defensa.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2020/02/catalogo_bienes_proveedores_2020.pdf  

Ön kayıt için aşağıdaki internet adresindeki formun doldurulması gerekmektedir. 

https://proveedores.midena.gob.ec/  

https://proveedores.midena.gob.ec/vistas/registro.php  

Kayıt için ve ihalelere katılım için mevzuatın (normativa: Reglamento,Instructivo) 

dikkatle okunmasında fayda görülmektedir. 

https://www.defensa.gob.ec/registro_proveedores/#normativa  

Detaylı bilgiye ihtiyaç duymanız halinde Ekvator Milli Savunma Bakanlığı Stratejik Mal 

Alımı Genel Koordinatörlüğü’nün ilgili biriminin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

Dirección Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos 

E-posta: infoproveedores@midena.gob.ec  

Telefon: 00593 2 2983200     dahili 23144 

 

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/catalogo_bienes_proveedores_2020.pdf
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/02/catalogo_bienes_proveedores_2020.pdf
https://proveedores.midena.gob.ec/
https://proveedores.midena.gob.ec/vistas/registro.php
https://www.defensa.gob.ec/registro_proveedores/#normativa
mailto:infoproveedores@midena.gob.ec

