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Tayland Ekonomisi 2020 Yılında %6,1 Küçüldü
2019 yılında %2,3 büyüyen Tayland ekonomisi, 2020 yılında COVID-19 etkisi ile %6,1
küçülmüştür. Harcama hesabına göre, mal ihracatı %6,6, özel tüketim %1,0 ve yatırımlar %4,8
daralmıştır. Öte yandan, devlet tüketim harcamaları %0,8 ve kamu yatırımları %5,7 oranında
artmıştır. Üretim hesabına göre ise tarım, ormancılık üretimi ve balıkçılık sektörü, imalat
sektörü, konaklama ve yemek hizmetleri sektörü ile ulaştırma ve depolama hizmetleri sektörü
sırasıyla %3,4, %5,7, %36,6 ve %21,0 oranlarında daralmıştır.2020'de cari fiyatlarla GSYİH
değeri 15,7 trilyon baht (501,8 milyar ABD doları), kişi başına düşen GSYİH ise 225,913 baht
(7,219,2 ABD doları) olmuştur.2020 yılında enflasyon %-0,8 ve işsizlik %1,86 olarak
kaydedilirken cari hesap GSYİH’nin %3,3 oranında fazla vermiştir.
2021 yılında Tayland ekonomisinin, (i) dünya ekonomisindeki ve küresel ticaret hacmindeki
iyileşme; (ii) hükümetin teşvik önlemleri; (iii) yurtiçi özel talebin toparlanması ve (iv) 2020'deki
düşük baz etkisi sebebiyle %2,5-%3,5 aralığında büyümesi beklenmektedir. ABD doları
cinsinden ihracat değerinin %5,8, özel tüketimin %2,0 ve toplam yatırımın ise %5,7 artması
beklenmektedir. Enflasyon %1-2 aralığında olma eğilimindedir ve cari hesabın GSYİH'nın
%2,3'ü kadar fazla vereceği tahmin edilmektedir.Özel tüketim harcamalarının 2020'deki
%1,0'lik düşüşten sonra %2,0 oranında artması beklenmektedir. Devlet tüketim
harcamalarının ise 2020'deki %0,8'lik büyümeden sonra %5,1 oranında genişleyeceği tahmin
edilmektedir.
Toplam yatırımın 2020'deki %4.8'lik düşüşe kıyasla %5.7 artması beklenmektedir. Kamu
yatırımlarının 2020'deki %5.7'lik artıştan sonra %10.7 oranında atması, özel yatırımın ise
2020'deki %8,4 daralmadan sonra %3,8 oranında artması beklenmektedir. Dünya
ekonomisinin ve küresel mal ticaretinin canlanmasının ardından imalat üretiminin ve
ihracatının hızlanması, özel yatırımların geçen yıldan bu yana iyileşmesi için kilit destekleyici
faktörler olacaktır. Son olarak, ABD doları cinsinden ihracat değerinin, 2020 yılındaki %6,6
daralmadan sonra %5,8 artması beklenmektedir.
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Rusya'nın İlk Helal Alışveriş Merkezi Kazan'da Açılıyor
"Kazanfirst.ru" uzantılı internet sitesinde yayımlanan bir habere göre Rusya'nın ilk helal
alışveriş merkezinin RF Tataristan Cumhuriyeti Başkenti Kazan'da yapılacağı bildirilmektedir.
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'un başkanlık ettiği Cumhuriyet Yatırım
Konseyi'nin 19 Ağustos 2020'de yapılan toplantısında onaylanan Helal alışveriş merkezi
projesine ilişkin toplam yatırım tutarının 270 milyon ruble olduğu ve yeni alışveriş merkezinde,
yerel üretici ve çiftçilerden gelen ürünler ile MADE IN TATARSTAN markalı bitmiş ürünlerin
sergilenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Kaynak: https://kazanfirst.ru/news/540252?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Rusya Federasyonu’nda E-Ticaret Hacmi 2020 Yılında 3,2 Trilyon Rubleye ($43,2
Milyar) Ulaştı
2020 yılında Rusya Federasyonu’nda e-ticaret hacmi %59 oranında artarak 3,2 trilyon rubleye
($43,2 milyar) ulaşmıştır. Toplam satışların %86’sı ise yurt içi e-ticaret sitelerinden
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satışlarda ev eşyaları (%28,2), hazır giyim ve ayakkabı (%21) ile
gıda ve yemek hizmetleri (%10,2) ön plana çıkmaktadır.
2020 yılında gıda ürünlerinde ise e-ticaret hacmi %214 artarak 135 milyar rubleye ulaşmış
olup, Moskova ve St. Petersburg şehirleri ilgili sektörde ön plana çıkmaktadır.
2020 yılında özellikle Covid-19 pandemisinin uluslararası uçuşlarda yarattığı kesintinin etkisiyle
yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden yapılan harcamalar yaklaşık %25 oranında azalarak 440
milyar rubleye ($6 milyar) gerilemiştir. Söz konusu satışlarda, yüksek fiyat segmentli ürünlerde
miktar bazında görülen %42’lik artış ise dikkat çekmektedir.
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2020 yılı itibarıyla, sınır ötesi e-ticarette vergilendirmeyle ilgili bazı uygulamalar hayata
geçirilmiştir. Bu çerçevede, e-ticarete konu olan ürünün koli bedelinin değerinin 200 avroyu
ya da 31 kiloyu aşmaması gerekmektedir. Söz konusu bedelin veya miktarın aşıldığı
durumlarda ise, koli değerinin %15’i oranında ve en az 2 Avro/kg gümrük vergisi uygulanmıştır.
Kaynak: AKIT & rbc.ru

İsviçre Federal Bütçesi 2020 Yılında Rekor Düzeyde Açık Verdi
İsviçre Federal Finans Ofisi tarafından açıklanan 2020 yılı bütçe gerçekleşme verilerine göre
bütçe 15,8 milyar CHF açık verdi. Olağan Federal bütçe gelirlerinin 71,9 milyar CHF, giderlerinin
de 73,1 milyar CHF olduğu yıl içerisinde korona pandemisi nedeniyle oluşan 14,7 milyar CHF
tutarındaki olağanüstü giderlerin de etkisiyle bütçe açığı 15,8 milyar CHF oldu.
Pandemi nedeniyle 2020 yılı bütçesinden 31 milyar CHF ayrılmasına rağmen sürecin
beklenenden daha olumlu geçmesi nedeniyle pandemi ile mücadeleye 15 milyar CHF harcama
yapıldı. Bu miktarın 10,8 milyarı kısa çalışma ödeneğinde, 2,2 milyarı gelir kaybı yaşayanlara
yapılan doğrudan destek finansmanında ve kalanı da mücadele kapsamında diğer işlerde
kullanıldı.
Benzer şekilde net borç yükü de artış gösterdi. Korona pandemisi sonucu 2019 yılında 54,8
milyar CHF olan net borç 2020 yılında 15,5 milyar artışla 70,3 milyar CHF oldu.
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Moğolistan’ın Altanbulag Sınır Kapısı 23 Şubat'ta Normal Faaliyetine Dönecek
Moğolistan Kabinesinin 17 Şubat'taki haftalık olağan toplantısında, 23 Şubat 2021 tarihinden
itibaren Selenge aimag'daki Altanbulag kara yolu araç sınır geçiş kontrol noktasının tüm
faaliyetlerine normal şekilde devam etmesi yönünde karar alındı.
Sınır geçiş noktaları, her türlü malın yük araçlarının hareketine açılacaktır. Yabancı yük
sürücüleri, nihai varış noktasına bağlı olarak yurtiçi nakliye firmaları tarafından teslim alınmak
üzere römorklarını gümrükleme ve denetim bölgesine bırakmak zorunda kalacaklar. Bu
itibarla, çekici değişimi yoluyla römorklar sınır kapısından ülke içindeki son varış noktasındaki
gümrük sahasına taşınacaktır.
COVID-19 salgını nedeniyle, Altanbulag sınır kontrol noktası şu anda sınırlı bir rejim altında
faaliyet gösteriyor ve yalnızca ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddelerinin sınır ötesi nakliyesine
hizmet ediyor.
Ayrıca Bayan-Ulgii aimag'daki Tsagaannuur kara yolu sınır kapısı ve Dornod aimag'daki
Ereentsav demiryolu sınır kapısı, 23 Şubat'tan itibaren hayvan yemi taşımacılığına açılacak.
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Portekiz Kurtarma Ve Dayanıklılık Planı Kamuoyunun Görüşüne Sunulmuştur
Portekiz Hükümeti, Kurtarma ve Dayanıklılık Planı çerçevesinde AB’den alınacak hibe ve
kredinin kullanım alanlarını güncelleyerek kamuya açıkladı; söz konusu Plana göre ulusal sağlık
hizmetlerinin yenilenmesi, sosyal konut yapımı da dahil yeni konut projeleri, sanayileşme ve
tarım için inovasyon, altyapı, metro hatlarının genişletilmesi ve başta eğitim ve kamu olmak
üzere tüm alanlarda dijital geçişin sağlanması ile sanayinin karbondan arındırılması
başlıklarının da yer aldığı toplam 19 başlıkta proje başlatılacaktır. Bu kapsamda, projeler için
14 milyar avronun hibe geri kalan 2,7 milyar avroun ise krediden oluşacağı açıklanmıştır. Söz
konusu Planın kamuoyunda tartışılmasının ardından en geç 3 hafta içinde Komisyona
sunulacağı ifade edilmiştir.

Portekiz'de Online Alışveriş
Eurostat tarafından dün açıklanan verilere göre, 2020 yılında Avrupa Birliğinde 14-74 yaş arası
nüfusun %89’u interneti kullanırken bunların %72 si online alışveriş yapmıştır. Aynı dönemde,
Portekiz'de ise 16 ile 74 yaş arasındaki kişilerin %79'u internet kullanıcısıyken bunların sadece
% 45'i İnternet'i kişisel kullanım amaçlı mal veya hizmet satın almak için kullanmıştır. Online
alışverişte en üst sırada Danimarka yer alırken, son sıralarda yer alan Portekiz’i Bulgaristan ve
Romanya takip etmektedir.
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Singapur 2021 Yılı Bütçesi Açıklandı
Singapur, 1 Nisan 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak 2021 yılı bütçesini
açıklamıştır. 2020 yılında hem Singapur vatandaşlarına hem de işletmelere yaklaşık olarak 100
milyar Singapur Doları tutarında destek sağlanmıştır. 2020 finansal yılında 64,9 milyar Singapur
Doları tutarında toplam bütçe açığı açıklanmıştır. 2021 yılı bütçesiyle ilave 11 milyar Singapur
Doları tutarında Covid-19 destek paketi duyurulmuştur. Bu paket üç ana bileşenden
oluşmaktadır; kamu sağlığının korunması ve ülkenin güvenli şekilde yeniden açılması, ihtiyacı
olan işletmelerin ve çalışanların desteklenmesi ve hala pandemi sebebiyle baskı altında olan
sektörlere yönelik hedef destekler verilmesi. Havacılık sektörüne yönelik olarak 870 milyon
Singapur Doları, taksi, özel araç kiralama ve karayolu ulaşım sektörüne yönelik olarak 133
milyon Singapur Doları, sanat, kültür ve spor sektörlerine yönelik olarak ise 45 milyon Singapur
Doları tutarında destek verileceği açıklanmıştır.
İşletmelerin önümüzdeki üç sene boyunca küresel rekabete uyum sağlamalarını ve daha güçlü
şekilde ortaya çıkabilmelerini sağlamak amacıyla 24 milyar Singapur Doları tahsis edileceği
belirtilmektedir. İşletmelerin global ölçekte işbirliğine ve inovasyona ihtiyaç duyacaklarının da
altı çizilmektedir. Ayrıca ASEAN ülkeleri ile mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin
hedeflendiği belirtilmektedir.
Öte yandan, mal ve hizmetler vergisinin %7'den %9'a çıkartılmasının 2021 yılında pandemi
sebebiyle ertelendiği belirtilerek 2022-2025 yıllarını kapsayan süreçte uygulamaya başlanacağı
ifade edilmektedir. Bedeli 400 Singapur Doları ve daha az olan düşük kıymetli eşyanın hava
yolu yada posta ile ithalatında halihazırda mal ve hizmetler vergisi alınmamakta olup, söz
konusu uygulamanın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle kaldırılacağı ve bu eşyanın mal ve hizmetler
vergisine tabi olacağı ifade edilmektedir.
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Slovakya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya’nın Yük Taşımacılarına Yönelik
Başlattığı Negatif Test Sonucu Zorunluluğunun Kaldırılmasını veya Koşulların
Hafifletilmesini Talep Ediyor
Bilindiği üzere, Almanya, yeni tip virüse karşı 14 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Çekya sınırına ilişkin
düzenlemelerini güncellemiştir. Çekya’dan Almanya’ya geçişlerde 48 saatten daha eski
olmayan negatif PCR veya antijen test sonucu talep edilmeye başlanmıştır. Test zorunluluğu
Almanya’ya transit geçiş yapan sürücülere de uygulanmaktadır. Slovakya Ulaştırma Bakanı,
Almanya'nın yük taşımacılarından talep etmeye başladığı negatif koronavirüs test sonucu
düzenlemesine uyulmasının imkânsız olduğunu belirtiyor.
Bakan, diplomasi yoluyla çözüm aradıklarını ifadeyle, önlemin kaldırılmasını veya koşulların
hafifletilmesini öneriyor. Henüz Almanya tarafınca uygulamaya konulan düzenlemeye karşılık
tedbir uygulanmadığını ifade eden Slovakya Ulaştırma Bakanı, önümüzdeki günlerde tedbir
alınabileceğinin sinyallerini verdi. Yük taşımacılığı yapan sürücüler için sınırlara yakın mobil
test noktaları kurulmasının gündemde olduğunu ifade etti.
Ancak, Almanya’nın düzenlemesinin uygulanamaz olduğunu da ekledi. Almanya'ya veya daha
öteye seyahat eden bir sürücünün, boşaltma yerine vardıktan sonra dönüş yolunda 48 saatlik
testinin sona ereceğine ve geri dönemeyeceğine ilişkin örnek verdi. Şoförlerin kamyonlarını
bırakıp bir kasabada test yaptırmaya gitmelerinin kolay olmadığını dile getiren Bakan, Avrupa
Komisyonu'na bunu bir mektupla bildirdiğini de sözlerine ekledi. Bu nedenle önlemin
kaldırılması gerektiğini veya en azından uygulanabilir hale getirilmesi- Slovakya ile diğer
Avrupa ülkelerinin sanayilerini tehdit etmemesi için koşullarının hafifletilmesi - gerektiğini öne
sürdü. Sınırlara yakın bir yerde kamyon sürücüleri için özel mobil test sahaları kurulmasının
uygulanabilir çözümlerden birisi olabileceğini belirtti.
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İspanya'da Hijyenik Maskelerin Satışında İlave Gereklilikler
"Hijyenik Maskeler için Bilgi ve Pazarlama Koşullarını Belirleyen Bakanlık Emri" 12 Şubat 2021
tarihinde İspanya Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede, DTÖ ve Avrupa
Birliği’nden zorunlu izinler alındıktan sonra, hangi ürünlerin hijyenik maskeler olarak
pazarlanabileceği ve teknik gereklilikleri tanımlayarak, etiketleme ve pazarlama koşulları
açıklanmıştır.
Yeni düzenleme kapsamında, tüm hijyenik maskelerin ambalajlarında, nihai ürünün veya
malzemelerin üretimi için hangi standartları, teknik düzenlemeleri veya bilinen bir
standardizasyon kuruluş tarafından düzenlenen diğer belgelere göre uygunluk taşıdığının
belirtilmesi gereklidir. (Örneğin, UNE 0064- 1: 2020, UNE 0064-2: 2020, UNE 0065: 2020 veya
UNE-CWA 17553: 2020 belgesi)
Ayrıca, malzemenin filtrasyon verimliliği, solunuma karşı direnç veya hava geçirgenliği ile ilgili
laboratuvarlardan edinilen test sonuçlarının da belirtilmesi gerekmektedir. Tekrar
kullanılabilen ürünler için ise üretici tarafından belirtilen yıkama talimatına uygun olarak
yıkamadan önce ve sonra elde edilen sonuçlar da bilgilendirmeye dahil edilmelidir.
Maskeyi oluşturan kumaştan ayrı olarak pazarlanan filtrelerle ilgili olarak, solunan ve solunan
havanın filtrelenmeksizin geçebileceği alanlar olmadan, mümkün olan en büyük yüzeyi
kapatma yükümlülüğüne değinilmiştir. Bakteriyel sızıntı ve nefes alabilirlik verilerini elde
etmek için hangi özel kumaşın kullanıldığını belirtmek de zorunlu olacaktır. Maske-filtre
tertibatının yönetmeliğe uygun olması gerekecektir.
Son olarak, çocukların hijyenik maskeleri ile işitme engelli kişilerin dudak okumasına izin veren
maskeler için özel kurallar getirilmiştir. Test laboratuvarları için de
gereklilikler
oluşturulmuştur.
Bakanlık emri, 13 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girerek, daha önce piyasaya sürülen
maskeler için yeni yönetmeliğe uyum sağlanması amacıyla 30 günlük bir geçiş süresi
tanınmıştır. Bu süreden sonra anılan maskeler “hijyenik maske” kategorisinde
pazarlanamayacaktır.
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Ocak Ayında Özbekistan'a Gerçek Kişiler Tarafından 427 Milyon Dolar
Gönderildi
Merkez Bankası, Ocak 2021'de ülkeye gelen gerçek kişilerin uluslararası sınır ötesi havaleleri
hakkında bilgi verdi.
Bildirildiğine göre, geçen ay uluslararası sınır ötesi havale hacmi 427 milyon doları teşkil
etmiştir. Bu miktar, 2020 yılının aynı dönemine göre 27 milyon dolar veya %7'lik bir artışı
göstermektedir.
Yurt dışına gönderilen sınır ötesi havale miktarı ise 101 milyon dolara ulaştı. Neticede
uluslararası sınır ötesi havalelerin pozitif bakiyesi 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. (Kun.uz)

Devlet Vergi Komitesi "Nakit Çeviren Firmalara" Karşı Mücadele Ediyor
7 Şubat 2021 tarihinde Devlet Vergi Komitesi tarafından "Mahsup için KDV tutarlarının yasadışı
kabulüne dair vergi tutarlarının azaltılması" konularında bir basın toplantısı düzenlendi.
“Nakit çevirme firmaları” mal satmamakta ve hizmet sağlamamaktadır. Bununla birlikte,
sadece sadece para çekmekte ve sahte belge düzenlemektedir. Dolayısıyla, örneğin, 100
milyonluk bir faturadan, bir “nakit çevirme firması” yasadışı olarak 15 milyon Sum kazanırken,
vicdanlı bir girişimci böyle bir gelir elde etmek için bir veya daha fazla ay emek harcamak
zorundadır.
Buna ek olarak, sahte belgelerin (faturaların) kaydedilmesinden sonra, KDV mükellefleri,
raporlama döneminin sonuçlarına göre, faturalarda belirtilen KDV tutarlarını
mahsuplaştırarak, ödenecek vergi miktarını düşürür ve böylece devlet bütçesine zarar verir.
"Günlük firmaların" faaliyetlerinin yasadışı olmasına rağmen, yakın zamana kadar bunlarla
mücadele için etkili bir mekanizma mevcut değildi.
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Devlet Vergi Komitesi, yabancı deneyimleri de dikkate alarak, devlet bütçesine verilen zararı
en aza indirmek için “nakit çevirme” firmalarının faaliyetlerini sınırlandıracak bir mekanizma
getirmektedir.
"Risk analizi" sonucunda belirlenen 396 işletmeden şüpheli müteahhit verisi, ayrıca fonları
nakde çevirmek ve ödenecek vergi miktarını azaltmak için "nakit çevirme firmaları"
hizmetlerinden yararlanan 10 bin şirketin bir listesi oluşturulmuştur.
Bütçeye ödenmeyen katma değer vergisi tutarının geri ödenmesi için bu 396 "şüpheli"
işletmenin ve 10 bine yakın iş ortağının şahsi hesaplarına ilgili tebligatlar gönderilmiş, ardından
5 gün içinde tahsilat emri çıkarılmıştır.
Devlet Vergi Komitesi, girişimcileri "nakit çevirme firmaların" hizmetlerine başvurmamaya ve
Özbekistan Cumhuriyeti vergi mevzuatını ihlal etmemeye çağırıyor. (Uzdaily.uz)

Özbekistan, 459,3 Milyon Dolar Değerinde Hazır Giyim İhracatı Yaptı
Özbekistan 2020'de 459,3 milyon dolar değerinde hazır giyim ihracatı yapmıştır. Bu gösterge
2019'a göre 136,4 milyon dolar (%30) daha fazladır. Bu bilgi, Devlet İstatistik Komitesi
tarafından rapor edilmektedir.
Kurumun verilerine göre Özbekistan, Rusya'ya 247,2 milyon dolar, Kırgızistan’a 170,6 milyon
dolar, Kazakistan’a 17,5 milyon dolar, Ukrayna’ya 4,9 milyon dolar, Tacikistan’a 4,8 milyon
dolar, Moldova’ya 2,6 milyon dolar, Beyaz Rusya’ya 2,3 milyon dolar ve İtalya’ya 2 milyon dolar
tutarında hazır giyim ihracatı yapmıştır.
Andican vilayeti - 143.6 milyon dolar, Taşkent vilayeti - 102.7 milyon dolar, Taşkent şehri - 55,6
milyon dolar, Namangan vilayeti - 48,5 milyon dolar, Harezm vilayeti - 17,8 milyon dolar ve
Semerkand vilayeti - 17,2 milyon dolar değerinde kıyafet ihraç etmiştir. (Uzdaily.uz)

Özbekistan'ın Altın Ve Döviz Rezervleri Tekrar Düşmeye Başladı
Merkez Bankası verilerine göre, 1 Şubat itibarıyla Özbekistan'ın uluslararası rezervleri 34,3
milyar doları teşkil etmektedir.
Uluslararası rezervler 2020'nin sonundan sonra keskin bir şekilde artmıştı, ancak tekrar
azalmaya başladı. Bununla birlikte, Merkez Bankası raporuna göre, altın rezervleri son bir ayda
0,3 milyon ons (yaklaşık 9 ton) artmıştır. Uluslararası rezervlerdeki düşüş ise döviz
varlıklarındaki 700 milyon dolarlık düşüşten kaynaklanmıştır. Özbekistan'ın uluslararası
rezervleri henüz iyi çeşitlendirilmiş değildir, bu da neredeyse tüm rezervlerin iki şekilde, altın
(20,2 milyar dolar) ve döviz (13,7 milyar dolar) olarak tutulduğu anlamına geliyor. Bu sorunun
ABD hazine bonoları satın alınarak çözülmesi planlanmaktadır. Altın ve döviz rezervleri ülke
için hava yastığı işlevi görüyor. Özbekistan'ın cari rezervleri 20 aylık ithalatı finanse etmek için
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yeterli durumdadır. Uluslararası kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelere 3 aylık ithalatı finanse
etmek için yeterli rezerv tutmalarını tavsiye etmiştir. (Gazeta.uz)

Özbekistan'da Faaliyet Yürüten Yaklaşık 12 Bin Yabancı Sermayeli İşletme
Mevcut
Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Özbekistan'da faaliyet
yürüten yabancı sermayeli işletme sayısı 11.919'dur. Bunlardan 5.724'ü ortak şirket ve 6.195'i
yabancı şirkettir.
1 Şubat 2021 itibarıyla Özbekistan'da faaliyet yürüten yabancı sermayeli işletmelerin sektörel
dağılımı aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•
•

- Sanayi – 3.981;
- Ticaret – 3.148 birim;
- İnşaat – 966;
- Tarım, ormancılık ve balıkçılık – 690;
- Konaklama ve yemek hizmetleri – 507;
- Nakliye ve depolama – 322;
- Bilgi ve iletişim – 321;
- Sağlık ve sosyal hizmetler – 174.

Yabancı sermayeli işletmelerin devletler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•

- Rusya – 2113;
- Çin – 1812;
- Türkiye – 1611;
- Kazakistan – 926;
- Kore – 893.

2021 Ocak ayında yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin devletler bazında dağılımı
aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•

- Rusya – 21;
- Çin – 17;
- Türkiye – 34;
- Kazakistan – 10;
- Kore – 9.

(Gazeta.uz)
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Belaruslu Şirket Türkiye'ye Yeni Kar Temizleyici Modeli Gönderdi
Bir Belarus şirketi yeni bir üniversal yükleyici Amkodor WLC12L1'i Erzurum, Türkiye'ye
gönderdi.
Yeni araç, karı ve yontulmuş buzu kamyonlara taşımak için tasarlandı. Dönüş yarıçapını
azaltmak ve yengeç benzeri hareketi mümkün kılmak için yönlendirilebilir ön ve arka
tekerleklerle donatılmıştır. Yükleyici, saatte 430m3 kar ve yontulmuş buzu bir kamyona
taşıyabilir.
Amkodor araçları Türkiye'de, özellikle ülkenin dağlık bölgelerinde kar temizleme için oldukça
aktif olarak kullanılmaktadır ve şimdiden oldukça ün kazanmıştır. Yeni aracın Türkiye'de kamu
hizmetlerinin verimliliğini artıracağına şüphe yoktur.
1927'de kurulan holding şirketi Amkodor, 125 model ve araç, makine ve ekipman
modifikasyonları üretmektedir. Şirket 6.000'den fazla uzman istihdam etmekte ve tüm
işletmeleri tek bir teknolojik zincire entegre edilmiştir. Her kurucu işletme, şirketin diğer
işletmeleri için özel parçalar ve birimler yapmakta uzmanlaşmıştır.
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Tanzanya’yı Ziyaret Eden Turist Sayısının 2020 Yılında Düşüş Göstermesi
Tanzanya Turizm Kurulu’nun (Tanzania Tourist Board) verilerine göre 2020 yılında ülkeyi
ziyaret eden turist sayısı 2019’a kıyasla %47 oranında düşmüştür. 2020 yılında ülkeyi 800.000
kişi ziyaret etmiş olup, 2019 yılında ziyaretçi sayısı 1,5 milyon olarak gerçekleşmişti. Anılan
kurum yetkilileri, Swahili International Tourism Expo (SITE) etkinliğinin Ekim 2021’de
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etmiştir.
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Azerbaycan’da Buğday Ve Mahlût Ürünleri İhracatında Gümrük Vergisi
Uygulamasına İlişkin Karar
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 16/02/2021 tarih ve 36 No’lu Kararı ile,
“Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi
Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda değişiklik yapılmış olup, Azerbaycan’dan ihraç
olunan 1001 tarife pozisyonu kapsamı buğday ve mahlut ve 1100 tarife pozisyonu kapsamı
buğday unu ve mahlut unu için 2021 yılı 1 Mayıs tarihine kadar ton başına 200 ABD Doları
gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştır.

Portekiz'de Görsel ve İşitsel Platformların Vergilendirilmesi
Portekiz’de, geçtiğimiz Ekim ayında Parlemonto’da onaylanan ve abonelik sistemiyle hizmet
veren televizyon kanallarını, video paylaşım platformlarını ve Netflix, HBO gibi tüm görselişitsel hizmetleri içeren platformların yıllık gelirlerinin %1 ‘inin vergilendirilmesi için kabul
edilen Yasa 17.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasaya göre, bu platformların
gelirlerinin tespit edilmesinin mümkün olmaması halinde matrahlarının 1 milyon Avro olarak
belirlenmesi öngörülmektedir.
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İran’da Çamaşır Sabunu İhracatına Uygulanan Yasak Kaldırıldı
Eghtesad Online Haber Ajansında yer alan bir habere göre, İran Piyasa Düzenleme Kurumunun
aldığı bir karar ile çamaşır sabunu ihracatına ilişkin yasağın ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığı
ancak ihracatın Temizlik, Kozmetik Ve Hijyen Malzemeleri Birliği’ne verilecek bir teminatla
yapılabileceği ifade edilmiştir.
Bu kararın anılan ürünün stoklarının dolması sebebiyle Sağlık bakanlığının isteği doğrultusunda
alındığı haberde belirtilmiştir. Söz konusu ürünün ihracatı daha önce korona virüsü tedbirleri
kapsamında yasaklanmıştır.

Kaynak: Eghtesad Online Haber Ajansı 13 Şubat 2021 لغو ممنوعیت صادرات صابون |اقتصاد آنلین
(eghtesadonline.com)

İran’da Domates Salçası İhracat İzni Uzatıldı
Eghtesad Online Haber Ajansında yer alan habere göre domates salçası ihracat izinlerinin,
ithalat ve ihracat düzenlemeleri çerçevesinde Nisan ayına kadar devam edeceği ifade
edilmiştir
Daha önce salça ihracatçıları; devletin döviz ihtiyacına binaen ve ayrıca ihracat pazarlarını
kaybedecekleri endişesiyle aseptik konservelerde satılan domates salçasının ihracat iznin
uzatılmasını istemişlerdi. Bu tip domates salçasının vakum altında üretilmekte olduğu ve özel
torbalarda saklandığı ve 2-3 yıla kadar bozulmadan torbalarda kalmakta olduğu ayrıca sadece
ihracat için üretildiği ve genellikle ithalatçıların aseptik olmayan salçaları istemedikleri haberde
belirtilmiştir.

Kaynak: Eghtesad Onlayn Haber Ajansı, 10 Şubat 2021
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SORUNLAR, ÖNERİLER VE FIRSATLAR

25 Şubat 2021 Tarihinde "Türkiye Ile Moldova Gagavuz Yeri Yatırım
Fırsatları"Na Yönelik Online Bir Etkinlik Gerçekleştirilecektir
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) organizasyonunda, 25 Şubat 2021 Perşembe günü "TürkiyeGagavuz Yeri Yatırım Fırsatları Toplantısı" başlıklı webinar düzenlenecektir.
Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen iş insanlarımızın, https://www.deik.org.tr/etkinliklerturkiye-gagavuz-yeri-yatirim-firsatlari-toplantisi adresinden kayıt yaptırmaları ve etkinliğe
ilişkin program detaylarına ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.

Türkmenistan’da 2021 Yılında Yapılacak Fuarlar
Türkmenistan'da 2021 yılında yapılacak fuarların listesi ekte sunulmaktadır. Türkmenistan
Sanayi ve Ticaret Odası tarafından duyurulan fuarlara ilişkin olarak cci.gov.tm adresinden bilgi
alınabilir.
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Türkmen Pazarındaki Ürünlerin Etiketleme Gereklilikleri
Türkmenistan Ticaret Faaliyetleri Kanunu uyarınca, Türkmenistan mevzuatının belirlediği
şartları karşılayan uygun kalitede ürünler ülke iç pazarında dolaşıma tabidir. Türkmenistan'da
başta gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere pek çok Türk menşeli ürün bulunması nedeniyle
etiketleme gereklilikleri konulu bilgi notu ekte sunulmuştur.

Özel Ekvator Havayolları Şirketi Temmuz 2021'De Faaliyetlerine Başlamayı
Planlıyor.
Ekvator’da kurulacak olan özel Ekvator Havayolları (Ecuatoriana Airlines) firmasının 6 uçak ile
Temmuz 2021’de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

http://www.ecuatoriana.com/

http://www.ecuatoriana.com/press-release-4/

Konu ile ilgili habere aşağıdaki internet adresinden erişim imkânı mevcuttur.

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/ecuatoriana-airlines-operara-con-seisaviones-en-su-primer-ano-nota/
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Slovakya - Çekya Yeni Sınır Geçiş Uygulaması: Çekya Üzerinden Almanya'Ya
Geçişlerde Pcr/Antijen Testi Zorunluluğu
Slovakya’dan Çekya’ya girişlerde sürücülere getirilen negatif PCR/antijen test sonucu
uygulamasına istinaden, 17 Şubat 2021 tarihinde UND yetkilileri Müşavirliğimiz ile irtibata
geçmiştir. Slovakya sınırında sürücülerin test olabileceği bir merkez bulunmadığından
sürücülerin test olabilmesi için 70-80 km mesafe kat etmeleri gerektiği belirtilerek, bu
durumun uluslararası taşımacılık yapan sürücülerimizi zor durumda bıraktığı ifade edilmiştir.
Ayrıca, sınırdaki güncel uygulamalara ve test merkezlerine ilişkin bilgi talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, Almanya, yeni tip virüse karşı 14 Şubat 2021 tarihi itibarıyla (Cumartesi gününü
pazar gününe bağlayan gece) Çekya sınırına ilişkin düzenlemelerini güncellemiştir. Çekya’dan
Almanya’ya geçişlerde 48 saatten daha eski olmayan negatif PCR veya antijen test sonucu
talep edilmeye başlanmıştır. Test zorunluluğu Almanya’ya transit geçiş yapan sürücülere de
uygulanmaktadır. Buna istinaden, Çekya, yine 14 Şubat 2021 tarihinde, sınırda trafik
yoğunluğunu engellemek için Çekya’ya girişlerde 36 saatten eski olmayan negatif PCR veya
antijen test sonucu zorunluluğu getirmiştir. Bunun yanında, sürücüler, son 10 gün içerisinde
yeni virüs çeşitlerinin görüldüğü ülkelerden birisinde bulunmadıysa ve boşaltma/son varış
noktası Çekya ise PCR/antijen testine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, Çekya üzerinden
Almanya'ya geçilmek isteniyorsa teste ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, Slovakya-Çekya
sınırında Çek tarafının uygulaması, Almanya’nın başlatmış olduğu yeni sınır önlemlerinden
dolayı ortaya çıkmıştır.

(https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko)
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Slovakya Polis Departmanı henüz sınırda kurulan herhangi bir test merkezi bulunmadığını
duyurmuştur. Fakat, Slovak sürücülerin de aynı sıkıntıları yaşaması sebebiyle Slovakya
Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları Alman mevkidaşları ile görüşmelerini sürdürmektedir.
Slovakya’da sınırda veya Bratislava ve Zilina havalimanlarında test yerleri kurulmasına ilişkin
bir düşünce olmakla birlikte henüz konuyla ilgili somut bir gelişme olmamıştır.

Slovakya’da henüz sürücülere özel test yerleri bulunmamakta olup, halihazırda Slovakya’da
kurulu herhangi bir test merkezinin kullanılması mümkündür.
- Slovakya Sağlık Bakanlığı test merkezleri listesi: https://www.health.gov.sk/?ag-mom
Slovakya-Çekya sınırına en yakın test merkezi Stupava’da yer almakta olup, yukarıdaki link
üzerinden adreslere ulaşılabilmektedir. Stupava küçük bir kent olduğundan Bratislava
bölgesindeki test merkezlerinin de tercih edilebileceği düşünülmektedir.

- Bratislava bölgesi test merkezleri listesi: https://covid.bratislava.sk/#/register

Yukarıdaki linkteki harita üzerinde mavi ile gösterilen merkezler rezervasyon
gerektirmemektedir. 5-10 dakikalık beklemeler ile hızlıca ve ücretsiz bir şekilde antijen testi
yaptırılabilmekte ve 10 dk içerisinde de sonuçları almak mümkündür. Harita üzerindeki
merkezlerin çalışma gün ve saatlerinin de ilgili merkezin üzerine gelinerek kontrol edilmesinde
fayda görülmektedir.
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GÜNCEL GELİŞMELER

Slovenya'da 2020 Yılı İçin Banka Karları Açıklandı
Slovenya'da bankaların 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,1 daha az kar ettikleri ve
vergilerden sonra elde edilen karın 450,3 milyon Avro olarak gerçekleştiği açıklandı. Covid
salgının da etkisiyle bankaların vergi öncesi kârları beşte bir oranında düşerek 472 milyon
Avro seviyelerinde gerçekleşti.

Slovenya Savunma Bakanlığı Ordusu İçin 8,5 Milyon Avro'luk Giyim Ve
Ekipman Tedariği Yapacağını Açıkladı
Slovenya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sloven ordusu için önümüzdeki
iki yıl içinde yaklaşık 8,5 milyon Avro değerinde yüksek teknolojili giyim ve ekipman alınacağı
belirtildi. Bu kapsamda düzenlenecek ihalelerle tedarik edilmesi planlanan ürün grupları iç
çamaşırı, çizme, üniforma, sırt çantası ve uyku tulumu olarak açıklandı.

Covid-19 Salgını Çerçevesinde Slovenya'da Alınan Tedbirlerin Gevşetilmesi
Slovenya'da Covid salgınında gelinen aşamada vaka sayılarının önceden belirlenen
rakamların altına düşmesiyle ülke turuncu duruma geçmiş; belediyeler ve bölgeler arasında
seyahat yasakları kaldırılmış ve on kişiye kadar toplanmalara izin verilmiştir. Restoranlar ve
kafeteryalar dışında tüm mağazalar açılmıştır. Akşam 9 ile akşam 6 arası sokağa çıkma yasağı
halen yürürlüktedir. Ancak ülkemizden Slovenya'ya giriş çıkış koşullarında bir değişikliğe
gidilmemiştir.
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Azerbaycan Ve Türkiye Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair
Mutabakat Zaptı Onaylandı
10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de imzalanmış “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti
Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair” Mutabakat Zaptını onaylanması hakkında
Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 1 Şubat 2021
tarihinde imzalanarak 18 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Azerbaycan Ve Türkiye Arasında Karşılıklı Vize Mufiyeti Hakkında Kanun
Onaylandı
10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de imzalanmış “Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti arasında karşılıklı vize muafiyeti hakkında 25 Şubat 2020 tarihinde
Bakü’de imzalanmış Anlaşmaya değişiklikler yapılması hakkında 1 sayılı Protokol”ün
onaylanması hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
tarafından 1 Şubat 2021 tarihinde imzalanarak 18 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
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Hindistan Dünyanın Yeni Yatırım Merkezi Haline Geliyor
Bilindiği üzere Hindistan, dünyanın Çin`e alternatif yeni yatırım merkezi haline gelebilmek için
bir çok adım atıyor. Apple`ın ortakları Foxconn, Wistron ve Pegatron Hindistan'da üretim
birimlerini kurduktan sonra, Samsung da 4.825 Rs yatırım yapmaya ve mobil üretim birimini
Çin'den Hindistan'a taşımaya hazırlanıyor. Güney Koreli akıllı telefon devinin operasyonlarını
Hindistan'a taşıma kararı, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan
ekonomisi için de önem arz etmektedir. Samsung`un şimdi, mobil ve BT ekran üretim
birimlerinin Çin’den Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Noida’ya geçişini sağlayan bir
anlaşma imzaladığı belirtilmektedir. Samsung’un bu girişime yönelik toplam taahhüdü 654,36
milyon dolardır. Koreli devin kararı, Hindistan başbakanı Narendra Modi’nin Hindistan’ı bir
üretim merkezi yapma ve "Make in India, Make for the World" mantrasını güçlendirme
çabasıyla da uyumludur. Samsung, dünyanın en büyük mobil tesislerinden biri olan Uttar
Pradesh eyaletine yabancı değil. Güney Koreli telefon devleri, Uttar Pradesh eyalet
hükümetinden vergi teşvikleri talebinde bulunmuş ve sonucunda hükümetin Hindistan'daki
yabancı şirketler için yatırımları kolaylaştırma taahhüdüne uygun olarak, 7 milyar rupi finansal
yardım muafiyeti almışlardır. Buna ek olarak fabrika için arazi devri üzerinden ödenecek
vergiden de bir muafiyet alacaklardır.
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Moğolistan Nüfusunun %60'I, 2021 Yılı İçerisinde Kovid 19’A Karşı Ücretsiz
Aşılanacak
Moğolistan Sağlık Bakanı S.Enkhbold, kovid-19 testleri ve aşılama süreci hakkında bilgi
vermiştir. Sağlık Bakanın konuşmasından dikkat çeken hususlar aşağıda sunulmuştur:
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Moğolistan’daki Topyekûn Hazırlık durumu esnasında (11-18 Şubat 2021 tarihleri
arasında) toplam 357 bin kişiye kovid-19 testi uygulanmış olup, bunun 236 bini “Bir
Kapıdan-Bir kişi” çalışmasına dahil edilmiştir.
Kovid-19 testi toplam 14 tane laboratuvarda yapılmaktadır. Bu süreçte 1900 sağlık
personeli 24 saat boyunca vardiyalı olarak mesai yapmaktadır.
Aşılamaya nüfusun %60’ı dahil edilecektir. İlk aşamada aşıya dahil edilecek toplam
nüfusun %20’sine denk gelen devlet ve özel sağlık sektöründe çalışan 56 bin sağlık
personeli, emniyet ve acil durum sektöründe görev yapan 53 bin personel ile 50 yaş
üstündeki riskli bölümü oluşturan vatandaşlara aşı uygulanacaktır. Daha sonraki
aşamada kalan %40’ına aşı uygulanacaktır. Aşı her kişiye 21-28 gün aralıkla 2 doz
verilecektir.
Moğolistan Dünya Bankasından 51 milyon dolarlık kredi çekmiştir. Bunun dışında
Hükümet aşılamaya ilişkin olarak 226 milyar MNT’lik finansmanı onaylamıştır. Buna aşı
satın alımı ve diğer tüm masrafları dahil edilmiştir.
Moğolistan’ın ilgili kanunları doğrultusunda tüm vatandaşlara ücretsiz aşı
uygulanacaktır.
İki doz aşısını yaptıranlara yurtdışına seyahat etme izin belgesi verilecektir.
Çin’den 320 bin kişi/doz, Rusya’dan ise hibe olarak 50 bin kişi/doz aşının tedarik
edilmesi planlanmaktadır. Bu aşıların nakliyesi yapıldıktan sonra ülkede belirli şartlarda
muhafaza edilecek ve DSÖ’nden onaylandığı takdirde kullanılacaktır.
Moğolistan nüfusunun %40’ı 18 yaş altındakilerdir.
Moğolistan’a Pfizer’ın 25.740 doz aşısı tedarik edilecektir.
Rusya’nın Sputnik V aşısı 9 Şubat 2021 tarihinde Moğolistan’ın ilaç ve hap listesine
kaydedilmiştir.
Sağlık Bakanı S. Enkhbold kendisinin AstraZeneca aşısını yaptıracağını belirtmiştir.
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Çin'in 2021 Yılı Ocak Ayındaki Otomobil Satışları
Çin Otomotiv Birliğinin açıklamalarına göre; Çin'in otomobil sektörü 2021 Ocak ayı satışları
geçen yılın aynı ayına göre % 25,7 artarak 2,16 milyon adede ulaştı. Birliğin açıklamasına göre,
elektrikli araç satışları Ocak ayındaki satış patlamasında büyük rol oynadı.
Çin Otomobil Birliğinin verilerine göre; Ocak ayında toplam otomobil üretiminin bir önceki yılın
Ocak ayına göre %34,6 ve satış hacminin ise %29,5 arttığı belirtilmiştir. Açıklamanın devamında
Çin’de üretilen lüks araç satışlarının geçen yılın Ocak ayına göre %58,2 artarak 329.000 adet
olduğu, ‘’üst -premium’’ sınıftaki otomobil satışlarının da bir önceki yıla göre yüzde 44'lük bir
artış sağladığı ifade edilmiştir. Açıklamanın devamında, elektrikli araç satışlarında da güçlü bir
artış görüldüğü ve toptan satış hacminin 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %
290.6 artarak 168.000 adede yükseldiği belirtilmiştir. Uzmanlarca, Çin'in Ocak ayında
yakaladığı otomotiv satışlarındaki artış trendinin 2021 yılının tamamında devam edeceği
beklenmektedir.
Uzmanlarca, Çin’in NEV (elektrikli araç) sektörünün politika odaklı büyümeden pazar temelli
gelişmeye kademeli olarak dönüştüğü ve Çin’de elektrikli araçların devlet destekleri olmadan
da içten yanmalı motorlu araçlarla rekabet edebilecek düzeye geldiği değerlendirmesi
yapılmaktadır.
Çin Gümrükler Genel İdaresinin 2021 yılı Ocak ayı ithalat verileri henüz yayınlanmamış olmakla
birlikte, fikir vermesi açısından 2020 yılı Ocak ayında 8703 GTIP’inde Almanya, İngiltere, İtalya
ve Fransa’dan Çin'e yapılan ihracat miktarları aşağıda yer almaktadır.

Ülke

Miktar (USD)

Almanya

1,069,024,374

İngiltere

336,434,966

İtalya

5,361,832

Fransa

60,048
24

Türkmenistan ile Kazakistan İşbirliği Programı İmzaladı
Türkmenistan ile Kazakistan arasında siyasi istişareler video konferans ile gerçekleştirildi.
Türkmen heyetine Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid
Meredov, Kazak heyetine ise Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Muhtar
Tleuberdi başkanlık etti.
Taraflar, Türkmen-Kazak ilişkilerinin gelişmesine ilgi gösterdi. İkili ilişkileri ilerletmede üst
düzey ziyaretlerin kilit rolünü vurgulayan taraflar, bu yıl bu tür ziyaretler düzenleme olasılığını
değerlendirdiler.
Uluslararası ve bölgesel kurumlar çerçevesinde, özellikle BM, BDT, ECO ve diğerleri
çerçevesinde iki ülke arasındaki olumlu işbirliği deneyimi not edildi. Türkmenistan ile
Kazakistan’ın uluslararası meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğu kaydedildi. Bu
bağlamda taraflar, hem ikili hem de çok taraflı formatlarda, CA + Japonya, CA + AB, CA + ABD
ve diğer diyaloglar dahil olmak üzere birlikte çalışmaya devam etme konusundaki karşılıklı
isteklerini ifade ettiler.
Hazar konusu ayrı görüşüldü. Liman altyapısını kullanarak ulaşım ve transit sektörü dahil
ortaklıkları genişletmek konusunda yapıcı bir görüş alışverişi yapıldı. Türkmenistan bu yıl Hazar
devletlerinin Başkanları VI. Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Böylelikle taraflar, zirve
gündemini optimize etmek için bir dizi öneride bulundular. Ekoloji alanında işbirliği de ele
alındı. Aral Denizi sorununa değinildi.
Orta Asya Devlet Başkanlarının bir sonraki İstişare Toplantısı için hazırlıklar da görüşüldü.
Taraflar, Orta Asya ve komşu bölgelerin daha büyük potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak
girişimler geliştirmekle ilgilendiklerini ifade ettiler. Bu bağlamda, taraflar, Ekonomik İşbirliği
Örgütü platformu da dahil olmak üzere, ortaklıkların genişletilmesinin önemine dikkat çekildi.
Diplomatlar, ortak çalışma için sağlam bir potansiyelin olduğu ticaret ve ekonomik alanda
mevcut durumu ve işbirliği olasılıklarını gözden geçirdiler. İkili ilişkilerin genişletilmesi için özel
projelerin uygulandığı sahada Hükümetlerarası Türkmen-Kazak Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve
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Kültürel İşbirliği Komisyonu’nun önemine değinildi. Enerji, ulaştırma, lojistik ve sanayi
sektörlerinde işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındı.
Ayrıca taraflar, kültürel ve insani işbirliği alanındaki konuları ayrıntılı olarak görüştüler. Bilim,
eğitim, sağlık ve eczacılıkta ortaklıklar geliştirmeye ilgi gösterildi.
Görüşmelerin ardından Bakanlar, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı arasında 2021-2023 dönemi için bir İşbirliği Programı imzaladı.

Rus Lukoil Şirketi, Türkmenistan Ve Azerbaycan Arasındaki Dostluk Yatağının
Geliştirilmesine Katılacak
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya’nın Lukoil şirketi Başkanı
Vagit Alekperov’u kabul etti. Toplantıda, petrol ve gaz sektöründe uygulanan büyük ölçekli
programlarla geniş fırsatlar ve uygulanan altyapı projeleri ile ortaklık olasılıkları, geniş fırsatlar
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyük bir ekonomik, enerji, ulaşım ve lojistik potansiyele sahip stratejik olarak önemli bir
merkez olan Hazar bölgesi görüşmenin önemli konusu oldu. Bu bağlamda, Türkmenistan
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hazar Denizi’ndeki Dostluk sahasının
hidrokarbon kaynaklarının ortak araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin geçtiğimiz
ayda imzalanan Mutabakat Zaptı’nın önemi vurgulandı.Türkmen Lider, buna dayanarak, Rus
Lukoil şirketinin Dostluk sahasının geliştirilmesine yer alma niyetini memnuniyetle karşıladığını
belirterek, bu projenin uygulanması için özel yatırım önerilerini değerlendirmeye hazır
olduğunu ifade etti. Buna karşılık, planlanan ikili işbirliği planları hakkında konuşan Lukoil
Başkanı Alekperov, Türkmenistan’ın modern teknolojilerin aktif olarak kullanıldığı birçok
sektör de dahil olmak üzere petrol ve gaz kompleksindeki başarılarının tüm dünyada
tanındığını vurguladı. Türkmenistan ile tarihi Anlaşmanın imzalanması, ülkenin petrol ve gaz
sektörünün geliştirilmesinde yeni bir kilometre taşı olacağını vurguladı. Lukoil’in sadece Hazar
Denizi sahanlığında değil, Baltık denizlerinde de geniş deneyime sahip olduğuna dikkat çeken
Vagit Alekperov, liderliğindeki şirketin sorunları başarıyla çözmek için her türlü çabayı
göstereceğine güvence vererek, Dostluk gibi önemli proje bağlamında Türkmen Lideri’ne
güveni için teşekkür etti.Rus işadamı, her şeyden önce çevre güvenliğine de önem verileceğini
kaydederek, Hazar’ın kırılgan bir sistem olduğunu bildiklerini, bu nedenle gelişmiş ve ekonomik
olarak uygulanabilir teknolojilerin maksimum düzeyde kullanılacağını söyledi. Yeni yatak
arayışlarının paralel olarak yürütüleceğini kaydeden Lukoil Başkanı, bu projenin kaliteli,
çevresel gerekliliklere uygun ve zamanında uygulanması için mümkün olan her şeyin
yapılacağını bir kez daha vurguladı.
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Türkmenistan Rus Epivaccorona Aşısını Onayladı
Türkmenistan Hükümeti, Rusya’da üretilen Sputnik V aşısından sonra bu ülkenin ikinci bir
koronavirüs aşısı olan EpiVacCorona aşısını da onayladı. Bununla ilgili Türkmenistan Devlet
Haber Ajansı haber vermektedir.
Türkmenistan mevzuatına uygun olarak, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın talimatı üzerine
bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik aşıların tesciline yönelik çalışmalar devam etmekte
olup, yabancı üreticilerle görüşmeler devam etmektedir.
Özellikle, bir uzman analizinin sonuçlarına dayanarak, Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi
Bakanlığı’na bağlı İlaç Tescil ve Devlet Kalite Kontrol Merkezi, ikinci Rus aşısı olan EpiVacCorona
için bir Tescil Sertifikası verildi.
Sözkonusu aşı, Rusya Federasyonu Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Refahı Gözetim Federal
Servisi Federal Bütçe Kurumu olan Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi
tarafından geliştirilmiştir.
Bir aşı için tescil izni verildikten sonra bu ilacın satın alınmasına ve kullanımına izin
verilmektedir. Yeni aşı – “EpiVacCorona” – en yüksek güvenlik derecesine sahip olduğunu
kanıtlayan tüm testleri geçti. Aynı zamanda, EpiVacCorona’nın verimliliği yüzde 100 olduğu
ifade edilmektedir.
Türkmenistan, Rusya Federasyonu’ndan sonra dünyada EpiVacCorona aşısını tescil ettiren ilk
ülke ve Sputnik V aşısının kullanımını resmi olarak onaylayan Orta Asya’daki ilk ülke olmuştur.
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Moğolistan Ve Rusya Gaz Boru Hattı Projesi İçin Fizibilite Çalışmasının
Hızlandırılması Konusunda Anlaştı
16 Şubat 2021’de Moğolistan Başbakan Yardımcısı S.Amarsaikhan, Rusya'nın Gazprom Halka
Açık Anonim Şirketi'nin yönetimi ile sanal olarak görüştü.
Görüşmede taraflar, Doğal Gaz Boru Hattı projesi için fizibilite çalışmasının hızlandırılması
konusunda anlaştı.
Şirket, Power of Siberia 2 gaz boru hattı projesi için fizibilite çalışmasını 2021 yılının ilk
çeyreğinde tamamlamayı planlıyor.
Ayrıca, Moğolistan üzerinden Çin'e Rus gazı tedarik etmek için gaz boru hattı inşaatı projesi
için tasarım ve etüt çalışmaları ve fizibilite çalışması yapmak amacıyla Gazoprovod Soyuz
Vostok şirketi Moğolistan'da kurulmuş ve tescil edilmiştir.
Moğolistan Hükümeti ve Gazprom, Aralık 2019'da Moğolistan topraklarından geçen Doğalgaz
Boru Hattı İnşaatı hakkında bir Mutabakat Muhtırası ve Ağustos 2020'de yatırım öncesi proje
değerlendirmesi için bir Memorandum imzaladı.
Soyuz Vostok doğalgaz boru hattıyla Rusya’nın Power of Siberia 2 doğal gaz boru hattı
Moğolistan’a kadar uzanacaktır. Moğolistan üzerinden yapılacak olan Power of Siberia-2 boru
hattının Rusya'dan Çin'e 50 milyar metreküp doğalgaz taşıyacağı tahmin ediliyor. Yeni boru
hattının ihracat kapasitesinin ise Power of Siberia’nın 1,3 katından fazla olabileceği
öngörülüyor. Bu, Gazprom’un Batı Sibirya'dan sadece batıya değil doğuya da büyük
miktarlarda gaz ihraç etmesine olanak sunacak.

Moğolistan’daki Maden Endüstrisi Bütçe Gelirinin Yüzde 27'Sini Oluşturuyor
2020 yılında Moğolistan genel hükümet bütçesi ön performans sonuçlarına göre, bütçe geliri
geçen yıldan bu yana 1 trilyon MNT veya yüzde 13,6 düşüş göstererek 10,4 trilyon MNT’ye
ulaştı.
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Moğolistan Maden ve Ağır Sanayi Bakanlığı, maden endüstrisinin hükümet bütçesine
katkısının 2,6 trilyon MNT olduğunu, bunun da 2019'a göre 246 milyar MNT (%8,4) düşüş
anlamına geldiğini bildirdi.
Maden sektörünün devlet bütçesine katkısı şu şekilde bölünmüştür:
Madencilik sektörü: 2,5 trilyon MNT veya bütçe gelirinin yüzde 24,3'ü.
Petrol endüstrisi: 102,8 milyar MNT veya bütçe gelirinin yüzde 1'i,
Özel lisanslar için ödemeler: 32,7 milyar MNT veya yüzde 0,3,
Diğer ödeme türleri ve katkı payları: 14,9 milyar MNT veya yüzde 0,1.

Güney Kore Ticaret Komisyonunun Çin, Tayvan Ve Endonezya Menşeli Yassı
Çelik Kararı
POSCO tarafından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan başvurunun ardından, Kore Ticaret
Komisyonu tarafından yapılan ön incelemede Çin, Tayvan ve Endonezya Menşeli Yassı
Çeliklerin Kore pazarına ederinden düşük fiyatlarla satıldığı kararına varıldı.
Yapılan ön inceleme sonucunda Çin menşeili ürünlere %49,04; Endonezya menşeili ürünlere
%29,68; ve Tayvan meşeili ürünlere %9,5 oranında dumping vergisi uygulanması kararı alındı.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20210218005700320?section=business/industry
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Özbekistan İran Limanları Yerine Pakistan Limanlarına Öncelik Veriyor
Özbekistan, ülkenin bağımsızlığından bu yana deniz limanlarına erişmek için daha kısa ve daha
ucuz ulaşım koridorları tesis etmek için uğraşıyor. 2 Şubat'ta Özbekistan, Afganistan ve
Pakistan'dan yetkililer arasında ilk üçlü görüşmeler gerçekleştirildi. Kendisi denize kıyısı
olmayan bir ülke olan Afganistan toprakları, bir kıyı ülkenin limanlarına erişim
müzakerelerinde Taşkent için her zaman kritik bir ülke olmuştur.
Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Pakistan
Başbakanı Ticaret ve Yatırım Danışmanı Abdul Razzaq Dawood ve Afganistan Dışişleri Bakanı
Mohammad Hanif Atmar'ın katıldığı üçlü görüşmeler, Mazar-ı Şerif-Kabul-Peşaver Yol
Haritası’nın kabul edilmesiyle sonuçlandı.
Yol haritası planına göre, 600 km uzunluğundaki demiryolunun inşası beş yıl sürecek ve
Pakistan'ın Gwadar ve Karaçi limanlarına erişim sağlayacak. Orta Asya'nın Afganistan ile olan
diğer projeleri (Özbekistan'ın Afganistan'a elektrik sağlamasına olanak tanıyan Surkhon-Puli
Humri yüksek gerilim elektrik hattı ve Tacikistan ve Kırgızistan'dan elektrik sağlayan CASA-1000
bölgesel elektrik projesi) aynı iletişim hatlarından geçecek ve inşaat giderlerini üç proje
arasında dağıtacak. Taşkent'in Pakistan limanlarına erişime öncelik vermesinin başka sebepleri
de var. Proje, tüm katılımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Pakistan ve Hindistan gibi diğer ülkeler
için bu yol, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarına demiryolu ile bağlantı kurma fırsatı
yaratacaktır. Şu anda, bu ticari ilişkiler yalnızca deniz yollarıyla desteklenmektedir.
Yolun Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden Pakistan'a ulaşım süresini 30 günden 15
güne indireceği ve masrafları %30-35 azaltacağı ifade ediliyor. (Proje sadece Orta Asya
ülkelerine fayda sağlamayacak, aynı zamanda Rusya ile Pakistan arasındaki nakliye
maliyetlerini de %15-20 azaltacak)Özbekistan şu anda Türkmenistan üzerinden erişilen İran
limanı Bandar Abbas'a oldukça bağımlı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in daha
önceki çabaları, İran'ın limanını kullanmaya devam etmeye, ancak Afganistan'daki Herat'a yeni
bir demiryolu bağlantısı kurulması gibi, daha doğrudan erişim seçeneklerini araştırmaya
odaklanmıştı. Özbekistan'ın Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman demiryolu koridorları gibi
diğer önceki çabaları da net bir şekilde İran'ı içeriyordu. Taşkent yönetimi, planlarını İran
limanlarına erişimin önemini kaldıracak şekilde yeniden değerlendiriyor ve bu
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değerlendirmede ekonomik sebepler ana neden olarak öne çıkıyor. Stratejik ve Bölgesel
Çalışmalar Enstitüsü müdürü Eldar Aripov'a göre, Mazar-i-Şerif-Peşaver projesi tamamen yeni
bir ulaşım seçeneği sunarken, Herat seçeneği sadece mevcut rotaları genişletiyor. Taşkent'ten
Karaçi'ye bir konteyner taşımanın maliyeti yaklaşık 1.400- 1.600 dolar olurken, TaşkentBandar-Abbas (İran) güzergahında 2.600-3.000 dolar. Dahası, Herat bağlantısının inşası daha
karmaşık iken, Pakistan rotası bir dizi mevcut projeden yararlanacak.
İki yıl önce Başbakan Aripov, Pakistan limanlarının diğer demiryolu seçeneklerine göre öncelik
kazanması için iki nedenden daha bahsetti. Birinci neden, Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver yolunun
Özbekistan'ı bir limana bağlayan en kısa yol olmasıdır. İkinci olarak, Özbekistan-Kırgızistan-Çin
koridoru ile birlikte yol, Çin, BDT, Avrupa ve Güney Asya'daki en büyük dört koridoru
birleştiriyor.
Ortak bir belgeyi imzalamak için üç ülkenin aynı masaya oturması, demiryolunun inşası
yolunda ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor. Taşkent jeopolitik yorumlarda bulunmaktan
uzak duruyor, ancak Kasım Süleymani'nin bir yıl önce öldürülmesinin ardından yaşanan İranABD tırmanışları ve İran'ın devam eden istikrarsız jeopolitik durumu, Taşkent'in Pakistan
limanlarını seçme kararına katkıda bulunmuş olabilir. Bu seçim, riskli ortaktan daha istikrarlı
bir seçeneğe doğru küçük bir adım olarak görülebilir.
https://thediplomat.com/2021/02/uzbekistan-prioritizes-pakistani-over-iranian-ports/
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Tunus’taki Turist Sayısı 2020’De %75 Azaldı
Tunus Turizm ve El Sanatları Bakanı Habib AMMAR, 16 Şubat 2021 tarihinde Tunus Halk
Temsilciler Meclisi (ARP) genel oturumunda yaptığı konuşmada, ülkedeki turist sayısının Covid19 pandemisinin etkisiyle 2020 yılında %75 azaldığını açıklamıştır. Bakan, bu etkinin
önümüzdeki 5 aya yayılacağını ancak Tunus'un önemli bir turizm destinasyonu olmaya devam
edeceğini ifade etmiştir.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/02/16/tunisie-baisse-de-75-du-nombre-detouristes-en-2020/

Tunus’ta E-Ticaret İnternet Sayfalarındaki Trafik Yoğunluğu 2020 Yılında %109
Arttı
Medianet tarafından 136 internet sitesi ve 48 milyon ziyaretten oluşan örneklem üzerinde
yürütülen web analiz çalışması sonuçlarına göre, ;Tunus'ta 2020 yılında e-ticaret trafiğinde
Covid-19 sürecinin de etkisi ile güçlü bir artış yaşanmıştır.
Söz konusu raporda internet siteleri trafiğindeki yoğunluk bakımından; e-ticaret (perakende)
sayfalarında 2019 yılına göre 2020 yılında ikiye katlanarak %109, medya sayfalarında %66 ve
bankacılık internet sitelerinde %40 artış gözlenmiş olduğu belirtilmektedir.

https://www.webmanagercenter.com/2021/02/16/463589/tunisie-le-trafic-des-sitesecommerce-en-hausse-de-109-en-2020/
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Meksika’nın 2020 Yılı Doğrudan Yabancı Yatırımları %11,7 Azaldı
Meksika Ekonomi Bakanlığı’nın 2020 yılı ön verilerine göre Meksika önceki yıla kıyasla %11,7
azalışla toplam 29,1 milyar dolar değerinde Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) çekmiştir. Anılan
rakam 39,2 milyar dolar DYY çıkışı ve 10,1 milyar dolar DYY girişinin sonucudur. DYY’nin
%55,4’ü karların yeniden dönüşümünden, %22,6’sı şirketler arası hesaplardan ve %22’si yeni
yatırımlardan kaynaklanmıştır.
2020 yılında Meksika’da toplamda 16,3 milyar dolar değerinde 212 yabancı yatırım projesinin
gerçekleştirileceği açıklanmış, bunun 5,8 milyar dolarlık kısmının Ulusal Yabancı Yatırımlar
Sicili’ne bildirimi yapılmıştır. DYY’nin %40,6’sı imalat, %23,2’si finansal hizmetler, %9,8’i
ulaştırma, %7,7’si ticaret, %4,6’sı madencilik ve %4,3’ü iletişim sektörlerine yönelmiş; ABD
(%39,1), Kanada (%14,5), İspanya (%13,7), Japonya (%4,2) ve Almanya (%3,5) başlıca yatırımcı
ülkeler olmuştur.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan “World
Investment Report 2021” raporuna göre ise 2020 yılında dünya genelinde yabancı yatırımlar
%42 azalmış (859 milyar dolar) olup, bu bağlamda Meksika diğer ülkelere kıyasla daha iyi bir
performans sergileyerek 2020 yılı tahmini olan 31 milyar dolar DYY (%8 azalma) ile en az
etkilenen ülkelerden biridir. Meksika’da yabancı yatırımlardaki azalmadan en fazla etkilenen
sektörün %44 azalışla otomotiv yatırımları olduğu belirtilmektedir. Meksika Ekonomi Bakanlığı
verilerine göre otomotiv yatırımlarının toplam yatırımlara katkısı %12 civarındadır. Anılan
rapora göre Çin ve Hindistan yabancı yatırımların arttığı ülkeler olyp; gelişmiş ülkelerde azalma
%69, gelişmekte olan ülkelerde ise %12’dir.
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Birleşik Krallık Konut Fiyatları 2020'De %8,5 Arttı
Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatlarının, Aralık 2020'de % 8,5 artarak ortalama 252,000 £
gibi rekor bir seviyeye ulaştığı, bu durumun, Birleşik Krallık'ın Ekim 2014'ten beri gördüğü en
yüksek yıllık büyüme oranı olduğu açıklanmıştır.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan verilere göre; ortalama konut fiyatları yıl
içinde İngiltere'de 269.000 Sterlin’e (% 8.5), Galler'de 184.000 Sterlin’e (% 10.7), İskoçya'da
163.000 Sterlin’e (% 8.4) ve Kuzey İrlanda'da ise 148.000 Sterlin’e (% 5.3) yükselmiştir. Kuzey
Batı, ortalama ev fiyatlarında en yüksek yıllık büyümeyi (% 11,2), Londra ise en düşük (% 3,5)
büyümeyi gösteren İngiliz bölgesi olmuştur.
ONS konut fiyatlarındaki artışların; bastırılmış talep, salgından bu yana konut tercihlerindeki
olası değişiklikler ve emlak işlem vergilerinde yapılan indirimler vb. faktörlerden
kaynaklanabileceğini açıklamıştır.

Birleşik Krallık Enflasyon Oranının Yılsonunda Hedeflenen %2’Yi Aşabileceği
Tahmin Edilmektedir
Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (CPI) Aralık
ayındaki %0,6'dan, 2021 Ocak ayına kadar olan 12 ayda %0,7 ‘ye yükselmiştir.
Financial Times’da yayınlanan haberde; mobilya, ulaşım, oteller ve gıda fiyatlarındaki artışlara
bağlı olarak Ocak ayı verilerinin hafif bir artış gösterdiğini; bu durumun ekonomistlerce
İngiltere'deki enflasyonun bu yılın sonlarında İngiltere Merkez Bankası’nın hedefi olan % 2’yi
aşabileceği şeklinde yorumlandığını açıklanmıştır.
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Ukrayna’nın Dış Ticaretinde Türkiye 6. Sırada Yer Almaktadır
2020 sonu itibariyle Çin’in Ukrayna’nın dış ticaretinde %13,1 paya sahip olarak 15 milyar 731
milyon dolar ile birinci ticaret partneri konumundadır. Yılın ilk çeyreğinde payı %10,9, ikinci
çeyrekte %12,5 ve üçüncü çeyrekte payı ise %12,9 olarak Ukrayna Ulusal İstatistik Servisi
verilerine yansımıştır.
Ukrayna Devlet İstatistik Servisi’nin verilerine göre Rusya ise %8,4’lük bir pay ve 10 milyar 34
milyon dolar ile ikinci sırada yer almaktadır. Rusya 2018 sonunda ilk sırada yer alıyordu.
Rusya’yı %7 ile Almanya takip etmektedir. Almanya ile ticaret 8 milyar 411 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Ardından %6,7’lik bir pay ve 7 milyar 970 milyon dolar ile Polonya ve %4,8’lik
pay ve 5 milyar 782,8 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir.
Türkiye ise Ukrayna’nın dış ticaretinde %4,5 pay ve 5 milyar 422 milyon dolar ile altıncı sırada
yer almaktadır.
Toplamda, AB ülkeleri Ukrayna’nın dış cirosunun %41’ini oluşturmaktadır.
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Yunanistan’da 2020 Yılında Piyasa 41 Milyar Euro Zarara Uğradı
Yunan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) 17.2.2021, Çarşamba günü açıkladığı verilere göre,
Covid-19 salgını geçen yıl Yunanistan'da sadece faaliyetleri uzun süre askıya alınan şirketlere
değil, neredeyse tüm ticari faaliyetlere büyük zarar vermiştir. Taleplerdeki düşüşten dolayı
ticaret, imalat, turizm ve yemek hizmetleri gibi satışlara en çok katkı sağlayan sektörler ile
nakliye ve depolama faaliyetlerinde zarar çok daha fazla kendini göstermiştir.
ELSTAT verilerine göre, tüm işletmeler ve ekonomik faaliyetler genelinde, 2020 yılında 266,08
milyar Euro yıllık ciro elde edilmiştir ki bu rakam 2019'da 307,7 milyar Euro idi(% 13,5 düşüş).
Diğer tabirle, ekonomide bir yılda 41,6 milyar Euro kaybedilmiştir. Bu rakam 2019'da gayri safi
yurtiçi hasılanın yaklaşık % 23'üne tekabül etmektedir. Piyasalarda 2021'de durumun
iyileşeceğine dair beklentiler düşüktür; zira ciro açısından en büyük ekonomik faaliyete sahip
olan perakende ticaret Başkent Atina’da ve ülkenin pek çok bölgesinde tekrar kapatılmış,
turizm, seyahat yasağı nedeniyle tamamen hizmet dışı kalmış, paket servisleri hariç yemek
sektörü Kasım ayından bu yana kapalı durumdadır.
2020’de toplam ticaret, 2019'daki 122,64 milyar Euro'ya kıyasla %8,2 azalarak 112,53 milyar
Euro'ya düşmüştür. Her ne kadar üretim sektörü COVID-19 tedbirleri kapsamında tamamen
kapatılmış olmasa da, bazı ürünlerin tüketimindeki azalma nedeniyle 7,1 milyar Euro'luk bir
düşüş yaşamıştır. Konaklama ve yemek hizmetlerinde elde edilen ciro 2019 yılındaki 13,05
milyar Euro’dan %53,4 düşüşle 6,07 milyar Euro’ya gerilemiştir.
Zarar, geçen yıl çoğu iki kez, Mart ve Kasım aylarında olmak üzere, devletin emriyle kapatmak
zorunda kalan şirketler için daha da büyük olmuştur. ELSTAT verilerine göre, 2020'de en az bir
kez kapanmaya zorlanan şirketlerin cirosunda, yıllık % 67,2'lik düşüş görülmüş, 2019 yılında
gerçekleşen 6,72 milyar Euro’luk yıllık ciroya karşı, 2,18 milyar Euro yıllık ciro gerçekleşmiştir.
Tahminlere göre, Kasım dönemindeki ikinci karantinada perakende ticarette zarar yaklaşık 1
milyar Euro olmuştur.
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Slovakya'da 17 Şubat Tarihi
Sıkılaştırılmasına Karar Verildi

İtibariyle

Sınırlardaki

Uygulamaların

Yeni düzenleme uyarınca, daha önce düşük riskli ülkelere ve AB üyelerine (ayrıca İzlanda,
Norveç, Lihtenştayn, İsviçre ve Birleşik Krallık) tanınan istisna kaldırılmak suretiyle, gelinen
ülkeye bakılmaksızın kişilerin Slovakya’ya girişlerinde en geç ülkeye girişleri esnasında
(http://korona.gov.sk/en/ehranica sitesinden) kayıt yaptırmaları ve karantinada kalmaları
zorunlu hale getirilmiştir. Ev izolasyonunun en erken 8. gününde yapılan PCR test sonucunun
negatif olması halinde, karantina sona erdirilecektir.
Bununla birlikte, Slovakya’da mukim ve AB ülkeleri ile İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre ve
Birleşik Krallık'ta işyeri bulunan kişilere, keza bahse konu ülkelerde mukim ve Slovakya’da
işyeri bulunan kişilere kolaylık sağlanacaktır. Bu kişilerin ülkeye girişlerinde en geç 48 saat
önceden yaptırılmış C-19 negatif antijen testi veya en geç 72 saat önceden yaptırılmış C-19
negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekmekte olup, karantinada 8 günü doldurmadan (örneğin
hemen ilk gün) tekrar test yapılması ve negatif sonuç alınması halinde karantina sonlanacaktır.
Günlük veya düzenli olarak sınır ötesi seyahat yapan kişiler (sınır ötesi işçiler, sınır bölgelerinde
ikamet edenler, öğrenciler vb.) kayıt işlemi ve karantinadan muaf olup, ülkeye girişlerinde en
geç son 7 günde yaptırılmış negatif sonuçlu antijen veya PCR testi ibraz etmeleri zorunludur.
Karantina uygulamalarına sağlanan muafiyetler (kargo trafiği, komşu ülkelerde bulunan
havalimanlarına gidiş için refakat vb.) geçerliliğini korumaktadır. Yeni düzenleme kapsamında
sınır kapılarındaki kontroller de sıkılaştırılacak olup, bazı küçük sınır kapılarının kapanması
planlanmaktadır.
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Dünya Bankası Afganistan'a 97,5 Milyon Dolar Hibe Verilmesine Karar
Vermiştir
Dünya Bankası Yönetim Kurulu Afganistan'daki gıda ve beslenme güvenliğini iyileştirmek için
97,5 milyon dolarlık hibe verilmesine karar vermiştir.
Dünya Bankası ülke direktörü Henry Kerali Afganistan'ın iklim değişikliği ve doğal afetlerden
en çok etkilenen ve en savunmasız ülkelerden biri olarak geldiğini bu alanda tedbir
alınmamasının durumu dahada kırılgan hale getirdiğini belirtmiş, bu yardımın milyonlarca
Afganı yerinden eden ve onları yoksulluğa iten kuralık etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını
ifade etmiştir.

İslam Qala Gümrüğündeki Yangın Sonrası Gümrük Kapısının Kapanması Ile
Nakliye Şirketlerinin Grevi Sonrasında Gıda Ve Yakıt Fiyatlarında Artış
Yaşanmıştır
Güvenlik ve suç olaylarındaki artışın yanısıra Afganistan'da en büyük ticaret kapısı olarak gelen
İslam Qala gümrüğünde yaşanan yangın sonrasında gümrük kapısının kapanması ve ülkenin
kuzeyindeki nakliye şirketlerinin grev yapması ile birlikte ülkedeki gıda ve yakıt fiyatlarında
ciddi artış meydana gelmiş durumdadır. Örnek olarak gaz fiyatları %63, un fiyatları ise %39
artış göstermiştir.
Diğer taraftan mevcut gelişmeler Afganistan ticaretimizi olumsuz etkilemektedir.
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Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşit
Meredov'un Ankara Ziyareti
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşit Meredov Ankara’ya bir
ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret 22-24 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Ziyaret
kapsamında Türkmen-Türk taraflar arasında birkaç görüşmeler yapılacak. Türkmen heyetinin
Ankara ziyaretinde ayrıca Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanlarının bir
araya gelmesi beklenmektedir.

Moldova'nın 2020 Yılı Dış Ticaret Verileri Açıklandı
Moldova Ulusal İstatistik Bürosu, Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre Moldova’nın
ihracatının aynı seviyede kalarak 218,3 milyon dolar, ithalatının ise % 5,1 oranında artarak
567,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.
2020 yılı genelinde 2019 yılına göre Moldova’nın ihracatı % 10,6 oranında düşerek 2,49 milyar
dolar, ithalatı ise % 7,3 oranında düşerek 5,42 milyar dolar olmuştur. Bunun sonucunda,
ülkenin dış ticaret hacmi 7,90 milyar dolar, dış ticaret açığı 2,93 milyar dolar, ihracatın ithalatı
karşılama oranı ise % 45,9 olarak gerçekleşmiştir.
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2020 yılında 2019 yılına göre Moldova’nın Türkiye’ye yönelik ihracatı, % 2,2 oranında düşerek
171,7 milyon dolar seviyesine, Moldova’nın Türkiye’den ithalatı ise % 3,1 oranında düşüşle
388,2 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi söz konusu
dönemde 559,9 milyon dolar olarak hesaplanmıştır.
2020 yılı itibarıyla ülkemiz Moldova’nın ticaret yaptığı ülkeler arasında; ihracatta % 6,9’luk
payla 5’inci sırada, ithalatta 7,2’lik payla 6’ncı sırada ve dış ticaret hacminde % 7,1’lik payla
7’inci sırada yer almaktadır.

Slovenya'da Tüketici Güven İndeksinin Artmaya Devam Ettiği Açıklandı
Slovenya'da tüketici güven indeksinin, peş peşe son 3 ayda aylık bazda artmaya devam ederek
Ocak ayında üzerine 8 puan daha eklediği açıklandı. İstatistik Ofisi yaptığı açıklamada, bu
oranın Şubat 2020'de açıklanan rakamların hala sekiz puan altında ancak geçen yıl
ortalamasının beş puan üzerinde olduğunu belirtti.
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Azerbaycan'ın Dış Borç Stoku Açıklandı
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle, çeşitli uluslararası finans kuruluşları ve yabancı bankalar ile
imzalanan kredi anlaşmaları çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğrudan dış borcu
8.100,4 milyon ABD doları veya 2020 yılı GSYİH’nın % 19,0'unu; kamu kurumları tarafından
alınmış dış borçlara yönelik devlet garantilerindeki koşullu yükümlülükler ise 721,1 milyon ABD
doları veya GSYİH'nin yüzde 1,7'sini oluşturmakla, toplam dış borç stoku 8.821,5 milyon ABD
doları (14.996,5 milyon manat) veya GSYİH'nın yüzde 20,7'si olarak gerçekleşmiştir.

Sudan'da Serbest Dalgalı Döviz Kuru Rejimine Geçilmiştir
14 Aralık 2020 günü ABD Kongresi Sudan'ı Teröre Destek Veren Devletler Listesi'nden
çıkartmıştı. Bu gelişmeden sonra, ülkenin dünya ile mali ve ekonomik entegrasyonuna imkan
vermek üzere, en kısa zamanda sabit kur sisteminden çıkılarak dövizde serbest kur sistemine
geçilmesine kesin gözüyle bakılmaktaydı. Sudan Merkez Bankası tarafından yapılan basın
açıklamasında, 21/02/2021 günü itibarıyla Sudan'da serbest dalgalı kur rejimine geçilmiş
olduğu ilan edilmiştir. Alınan kararın Sudan'ın mevcut borçlarının azaltılması, yeni mali yardım
sağlanması, yabancı doğrudan yatırımların cezbedilmesi ve yerel sermayenin gerçek
potansiyelinin ortaya çıkartılabilmesi yoluyla ülkenin dış dünya ile entegrasyonunun
sağlanmasına çok önemli katkı yapması beklenmektedir.
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Geçen 8 Yılda İran'dan 90 Milyar Dolar Sermaye Çıkışı Oldu
Geçen 15 yılda ülkedeki gerçek yatırımların sürekli gerileme eğilimine değinen İran Ticaret
Odası Başkanı Khansari, 2019 yılında 98 bin milyar tümen yatırımın ülkede tescil edildiğini ve
bu rakamın son 15 yılın en düşük rakamı olduğunu belirtti. Başkan ayrıca geçen sekiz yılda özel
sektör yatırımlarında yıllık ortalama %6'lık negatif büyümenin tespit edildiğini de ifade etti
"Sermaye Stoklarındaki Artış Eğilimi", Oda başkanının bahsettiği bir diğer konuydu ve buna
göre ülke ekonomisinde ilk kez sermaye stoku büyümesi negatif durumdadır.
Khansari'ye göre ülke yabancı yatırım çekmede başarılı olamayıp, istatistiklere göre 2019
İran'daki en düşük doğrudan yabancı yatırım yılı olarak kayıtlara geçmiştir.
Daha sonra sermaye hesabına atıfta bulunan başkan geçen 8 yılda yurt dışına yaklaşık 90
milyar dolar sermaye transfer edildiğini hatırlattı.

Kaynak: Mehr News
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Kuveyt'e Yabancıların Girişi İkinci Bir Duyuruya Kadar Yasaklanmıştır
Kuveyt'te son dönemde artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle 5 Şubat
2021 tarihinde yabancıların ülkeye girişleri 2 hafta süreyle yasaklanmıştı. Kuveyt
Sivil Havacılık Kurumu, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla yabancıların
ülkeye girişlerinde uyguladığı yasağı ikinci bir duyuruya kadar uzatmıştır.
Ülkeye giriş izni verilen Kuveyt vatandaşları ise 1 hafta zorunlu otel karantinası
ile 1 hafta ev karantinasına tabi tutulacaktır.

Kuveyt Emiri Millet Meclisi'nin Faaliyetlerini 1 Ay Süreyle Durdurdu
Kuveyt Emiri Kuveyt Anayasası'nın 106 ncı maddesi hükümlerince yayınladığı bir Kararname ile
Kuveyt Millet Meclisi'nin faaliyetlerini 18 Şubat 2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle
durdurmuştur.
Kuveyt'te kurulalı henüz 6 hafta geçmiş olmasına rağmen hükümet geçtiğimiz ay istifa etmişti.
Sonrasında Emir Şeyh Nawaf, önceki kabinenin de Başbakanı olan Şeyh Sabah Al-Khaled'e
hükümeti kurma görevini tekrar tevdi etmişti. Ancka, halihazırda yeni hükümet
kurulamamıştır.
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2020 Aralık Ayında AB İçerisinde Sanayi Üretimi En Fazla Artan Ülke Slovakya
Oldu
Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında Slovakya’da sanayi
üretimi yıllık bazda %6,8 oranında yükseldi. Slovakya’yı %6,1 ile Polonya ve %4,7 ile Letonya
takip etti. AB genelinde Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 ve
avro bölgesinde %0,8 oranında zayıfladı. Yıllık bazda en büyük düşüş ise Belçika'da (-%4,6)
görüldü. 2020 yılının tamamında avro bölgesinde sanayi üretimi %8,7, AB genelinde ise %8
oranında düştü. Slovakya'nın 2020 yılı sanayi üretimi ise bir önceki yıla göre %9,1 azaldı.

Koronavirüs Nedeniyle Sırbistan'da Açıklanan Üçüncü Ekonomik Tedbir Paketi
Sırbistan Hükümeti, COVID-19 salgının ekonomide yarattığı negatif etkiyi hafifletmek amacıyla
249 milyar RSD (yaklaşık 2,1 milyar avro) değerinde üçüncü ekonomik tedbir paketi
açıklamıştır.
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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Hükümetinin
2020 yılı sonundan bu yana üzerinde çalışmakta olduğu söz konusu tedbirler ile şirketlerin
faaliyetlerine devam edebilmesinin sağlanmasının, bu sayede ülkede sağlanan istihdamın
korunmasının ve ekonominin canlı tutulmasının amaçlandığı belirtmiştir. Pandeminin neden
olduğu ekonomik krizin 2021 yılında da devam etmesinin öngörülmesi sebebiyle yeni bir
pakete ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çekilmiştir. Başbakan Brnabic ayrıca, bu dönemde
ülkelerin sağlık ve ekonomi olmak üzere iki cephede savaştığını vurgulayarak, Sırbistan her iki
cephede de olağanüstü sonuçlar aldığını vurgulamıştır. Brnabic, tüm dünyada koronavirüsle
mücadelede aşılama sürecinde model olarak Sırbistan'ın gösterildiğini, yakın zamanda bunun
ekonomi alanı içinde söyleneceğini belirtmiştir.
Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali ise, şuana kadar yürürlüğe konulan üç ekonomik tedbir
paketinin toplam 953 milyar RSD yani yaklaşık 8 milyar avro değerinde olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca son paketin, önceki paketlerden farklı olarak büyük ölçekli şirketleri de içerdiğini ifade
etmiştir. Bu çerçevede, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile büyük şirketlerin
çalışanlarına 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında asgari ücretin % 50’sinin devlet
tarafından karşılanması kararı alınmıştır. Asgari ödemeye ilişkin bahsi geçen tedbir 1 Mart'ta
yürürlüğe girecektir. Söz konusu paket toplamda 1,5 milyon özel sektör çalışanını
kapsamaktadır. Söz konusu ödemeler, banka ve finans kurumlarını ise içermemektedir.
Toplamda bir buçuk asgari ücret desteğine ilaveten, yemek hizmeti veren şirketlere, seyahat
acentelerine, lisanslı turist rehberlerine, otellere, tatil köylerine ve araç kiralama acentelerine
tam bir asgari ücret tutarında daha destek verilecektir. Şehir otellerine ise, yatak başına 350
avro ve konaklama birimi başına 150 avro tutarında başka bir tür doğrudan devlet desteği
sağlanacaktır. Söz konusu otellere, 2020 yılı sonunda benzer bir destek verilmişti. Öte yandan,
karayolunda yolcu taşımacılığı yapan şirketlere, altı ay boyunca otobüs başına 600 avro
değerinde bir destek verilecektir. Sırbistan Hükümeti ayrıca, özel sektörün likiditesini korumak
için, mevcut garanti planını genişletmeye karar vermiştir. Bahsi geçen planın detayları,
bankalarla müzakereler yoluyla belirlenecektir. Son olarak, reşit yaştaki her vatandaşa Mayıs
ve Kasım aylarında 30’ar avro olmak üzere toplamda 60 avro nakdi yardım yapılması da
öngörülmektedir. Bu kapsamda, emekli vatandaşlara ilave 50 avro daha ödeme yapılacak olup,
toplamda 110 avro nakdi yardım sağlanacaktır.
Konuyla
ilgili
Sırbistan
Hükümetinin
resmi
açıklamasına,
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/167619/new-package-of-assistance-to-economy-citizensadopted.php resmi internet adresinden ulaşılması mümkündür.
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Venezuela'da 2021 Yılı Petrol Üretimi Beklentisi
Venezuela ekonomiden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ham petrol
üretimini 2021 yılında 1,5 milyon varil/gün seviyesine ulaştıracaklarını açıkladı. Yaptırımlar
nedeniyle uluslararası piyasadan sağlayamadıkları ekipmanları ülke içinde üretmeye
başladıklarını açıklayan Aissami, yapacakları yenileme yatırımları ile petrol üretiminde eski
yüksek üretim seviyelerine kısa sürede ulaşacaklarını bildirdi.

Meksika’da Son 10 Yılda En Fazla Büyüyen Bölge “Bajio” Oldu
Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre, 2010 ve 2019 yılları arasında
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro ve San Luis Potosí eyaletlerinden oluşan Bajío bölgesi
yıllık ortalama %4 büyüme ile ekonomik faaliyetlerini en fazla artıran bölge olurken; ulusal
düzeyde artış oranı %2,6 olarak kaydedilmiştir. Anılan dönemde ülkenin kuzey sınırındaki
eyaletler %3,4, batıdaki eyaletler %3,3, merkezdeki eyaletler %3,0, merkez-kuzey eyaletleri
%2,6 ve güney-güneydoğu eyaletleri ise %0,2 büyümüştür.
Bajío bölgesinde yer alan Aguascalientes eyaleti yıllık ortalama %4,6 büyüme oranı ile ülke
genelinde ikinci sırada, Querétaro eyaleti %4,1 ile üçüncü sırada, Guanajuato eyaleti %3,9 ile
beşinci sırada ve San Luis Potosí eyaleti %3,8 ile sekizinci sırada yer almıştır. Aguascalientes
eyaletinin büyümesinde finans ve sigorta hizmetleri (%11,8), kitle iletişim araçları (%11,4),
imalat sanayi (%8,2), toptan ticaret (%7,6) ile geçici konaklama ve yiyecek/içecek hazırlama
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hizmetleri (%6,9) öncüdür. Eyalet GSYİH'sinin %29,6'sını oluşturan imalat sanayi içinde petrol
ve kömür ürünleri imalatı ile kimya, plastik ve kauçuk sanayi %12,7 ortalama büyüme ile öne
çıkmaktadır. Ulaştırma ekipmanları, makine ve ekipman, bilgi işlem, iletişim, ölçüm ve diğer
elektronik ekipman ve aksesuar sektörleri ise ortalama %12,4 oranında büyümüştür.
Querétaro eyaletinin büyümesinde finans ve sigorta hizmetleri (%13,5), kitle iletişim araçları
(%11,3), şirketler (%6,8), toptan ticaret (%6,8) ve imalat sanayi (%6) öncü olup; eyalet
GSYİH'sinin %28,5’ini oluşturan imalat sanayi içinde ulaştırma ekipmanları, makine ve
ekipman, bilgi işlem, iletişim, ölçüm ve diğer elektronik ekipman ve aksesuar sektörleri %11,6
oranında büyümüştür.
Guanajuato eyaletindeki büyümede kitle iletişim araçları (%12,1), finans ve sigorta hizmetleri
(%9,9), elektrik, su ve gaz üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri (%8) ve imalat sanayi (%5,3)
öncü olmuş; eyalet GSYİH'sinin %25,2’sini oluşturan imalat sanayi içinde içecek ve tütün
endüstrisi %24,4, ulaştırma ekipmanları, makine ve ekipman, bilgi işlem, iletişim, ölçüm ve
diğer elektronik ekipman ve aksesuar sektörleri ise %14,2 oranında büyümüştür.
San Luis Potosí eyaletinin büyümesinde kitle iletişim araçları (%12,7), finans ve sigorta
hizmetleri (%10,4) ve imalat sanayi (%6,7) etkili olup; eyalet GSYİH'sinin %28,9’unu oluşturan
imalat sanayi içinde otomotiv sektörü ile makine-teçhizat ve elektronik imalatı %14 büyüme
ile öne çıkmıştır.
Listenin ilk sırasında yer alan Quintana Roo eyaleti, anılan dönemde yıllık ortalama %4,6'lık
büyüme oranı ile en fazla büyüyen eyalet olmuştur. Finans ve sigorta hizmetleri (%12), kitle
iletişim araçları (%11,6) ile elektrik, su ve gaz üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri (%7,7)
eyaletin büyümesindeki başlıca sektörler olarak öne çıkmıştır. Eyalet GSYİH'sinin %22,7’sini
oluşturan geçici konaklama ve yiyecek/içecek hazırlama hizmetleri %5,9, eyalet GSYİH'sinin
%13,7’sini oluşturan gayrimenkul, taşınır ve gayrımaddi emlak hizmetleri %3,8 ve eyalet
GSYİH'sinin %12,8’ini oluşturan perakende ticaret %5,9 oranında büyümüştür.

Meksika Merkez Bankası Faiz Oranını %4’E İndirdi
Meksika Merkez Bankası (Banxico), enerji fiyatlarında yılın ikinci çeyreğinde beklenen fiyat
artışları nedeniyle, gösterge faiz oranını %4,25'ten %4’e düşürerek Ağustos 2016'dan bu yana
en düşük seviyeye getirmiştir. En son faiz indirimi 2020 yılının Eylül ayında 0,25 puan olarak
gerçekleşmişti.
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ABD-Meksika Karayolu Sınırının Zorunlu Olmayan Geçişlere Kapatılması
Uygulaması 21.03.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı
El Economista haber sitesinde yayımlanan haberde, ABD hükümeti tarafından bugün yapılan
açıklamada 21.03.2020 tarihinden bu yana ABD ve Meksika arasında devam eden ABD
karayolu sınırının karşılıklı olarak zorunlu olmayan geçişlere kapatılması uygulamasının, 21
Mart 2021 tarihine kadar 30 gün daha uzatıldığı bildirilmektedir.

Altı Afrika Ülkesini Birbirine Bağlayan Ve Tunus’un Da Dâhil Olduğu TransSahara Yolunun Yakında Tamamlanacağı Duyuruldu
Cezayir, Tunus, Mali, Nijer, Çad ve Nijerya olmak üzere altı Afrika ülkesini birbirine bağlayacak
Trans Sahara Otoyol Projesi’nin Haziran 2021’de tamamlanacağı tahmin edilmektedir.
Bu otoyol projesinin Cezayir (Alger) ile Lagos'u birbirine bağlaması amaçlanmaktadır.
Cezayir, Nijer ve Nijerya'dan geçen ana güzergaha sahip olan Trans Sahra otoyolu ağının 9022
km uzunluğunda olduğu; Gabès, de Bamako ve N’Djamena yönünde üç bağlantı yolu
bulunduğu belirtilmektedir.

Tunus'ta Sanayi Üretimi 2020 Yılında %5,2 Daraldı
Tunus İstatistik Kurumu (INS), ülkede sanayi üretiminde 2020 yılında 2019 yılına göre %5,2
düşüş kaydedildiğini açıklamıştır.Bu düşüşün kaynağının; mekanik ve elektronik (-%12,9),
tekstil, giyim ve deri (-%16,8), inşaat malzemeleri (-%16,2) ile karton ve kağıt (-11,6) sanayi
dallarında yaşanan üretim daralmaları olduğu belirtilmektedir.Bunun yanı sıra, plastik ve
kauçuk (-%10,6), kimya (-%6,3), enerji (-%2,8) ve maden (-%13,0) sektöründe meydana gelen
daralmaların da sanayi üretimindeki düşüşe katkıda bulunduğu ifade edilmektedir. Diğer
yandan, zeytinyağı üretimindeki artışın da etkisiyle gıda sanayinde %3'lük üretim artışı
kaydedildiğine dikkat çekilmektedir.
https://www.webmanagercenter.com/2021/02/18/463778/baisse-de-52-de-la-productionindustrielle-en-2020-ins/
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Hırvatistan'da Tarım Sektörüne AB Kaynaklarından 5 Milyar Avro
Aktarılacaktır
Hırvatistan, önümüzdeki 7 yılda yeni nesil AB enstrümanından (New Generation EU) 10,6
milyar Avro finansman imkanına sahip olacaktır. Bunun, Dayanıklılık Mekanizması aracılığıyla
5.94 milyar Avro tutarındaki kısmı hibe olarak, 3.61 milyar tutarındaki kısmı ise kredi olarak
tesis edilecektir. AB’nin Çok yıllık Mali Çerçeve Programı kapsamında tesis edilecek fonlarla
birlikte toplam 24 milyar Avro tutarında finansman sağlanacaktır.
Hırvatistan, Avrupa Komisyonu'na, söz konusu finansman imkanından yararlanmak üzere
önemli bir belge niteliğindeki “Taslak Ulusal Kurtarma Ve Dayanıklılık Planı”nı iletmiştir.
Bu çerçevede, 819 milyon Avronun (6,1 milyar kuna) 2021 yılının Ağustos veya Eylül ayında
aktarılması beklenmektedir.
Tarım Bakanı Marija Vučković, kısmen Çok Yıllı Mali Çerçeve programı kapsamında, kısmen de
yeni nesil AB Enstrumanından finanse edilen fonlar dahilinde, yaklaşık beş milyar Avro
kullanmayı planladıklarını belirtmiştir.
Bakanlık, gıda atıklarının önlenmesi, tarımda dijitalleşme, arazi toplulaştırması ve kesintisiz bir
gıda tedarik zinciri sağlanması, gerekli depolama ve dağıtım kapasitelerinin oluşturulması gibi
alanlarda yapılacak reformlara ilişkin projeleri finanse etmeyi planladıklarını belirtmiştir.
Vuckoviç, arazi toplulaştırma sürecinin, doğal kaynakların doğru şekilde kullanılması için en
önemli adımlardan biri olduğunu belirtmiştir.

Arz ederim.
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Önemli Yatırımlara Sahip Yatırım
Projelerine Devlet Desteği Yasası İmzaladı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, 17 Aralık 2020'de Verkhovna Rada tarafından
kabul edilen “Ukrayna'da Önemli Yatırımlarla Yatırım Projelerinin Devlet Desteğine İlişkin
Kanun” № 1116-IX'ı 10 Şubat’ta imzalandı.
Söz konusu Kanun’un 2020 krizinden sonra Ukrayna'daki yatırım faaliyetlerinin yeniden
canlandırılmasına yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.
Yasa, Ukraynalı ve yabancı yatırımcılara toplam 20 milyon euro yatırımla devlet desteği
sağlamaktadır.
Yasa kapsamında, vergi avantajları elde etme, ilgili altyapıya sahip yatırım projeleri sağlama,
yatırım projelerinin uygulanması için devlet veya ortak mülklerin arsalarını öncelikli kullanma
hakkı verme, yatırımcı garantilerini Ukrayna Hükümeti ile doğrudan bir anlaşma yoluyla
konsolide etme imkanı söz konusudur. Toplam devlet desteği miktarı, projeye yapılan yatırım
tutarının % 30'unu geçmemeyecektir.
Yasa ile; işleme endüstrisi, ulaşım, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren
işletmelere destek sağlanacak; sağlık, sanat, kültür, spor, turizm ve tatil ve dinlenme alanları
genişletilecektir.
Ayrıca, yatırım projelerini destekleyecek, projenin başından itibaren ve süresi boyunca
yatırımcılara yardımcı olacak özel bir devlet yetkili kurumu atanacaktır.

Pegasus Havayolları 1 Nisan’dan İtibaren Odessa Ve İstanbul Arasında Düzenli
Seferleri Başlatıyor
Avianews’ün verdiği haberde havayolu şirketi, Türk havacılık otoritelerinden gerekli izinleri
almış durumda ve Odessa’dan İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına haftada iki kez, Perşembe
ve Pazar günleri uçacak. Program haftanın tüm günleri için aynı olup, uçak 16:20’de
İstanbul’dan hareket edecek ve 17:55’te Odessa’ya varacak. Dönüş uçuşu Odessa’dan 18:45’te
İstanbul’a 20:20’de varış şeklinde planlanmıştır.
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Brezilya Ekonomi Bakanlığı, Bisikletlerde Uygulanan Gümrük Vergisini %35'Ten
%20'Ye Düşürüyor
Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından alınan ve 18 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'ye
yayımlanan karara göre, 87.12.00.10 GTİP kodlu bisikletlerde halihazırda %35 olan gümrük
vergisi, kademeli olarak %20 seviyesine indirilecektir. Buna göre söz konusu ürünün gümrük
vergisi 1 Mart 2021 tarihinde %30'a, 1 Temmuz 2021 tarihinde %25'e ve 1 Aralık 2021 tarihinde
%20'ye düşürülecektir. Halihazırda Mercosur üyesi Arjantin, Uruguay ve Paraguay tarafından
bisikletlerde %20 gümrük vergisi uygulanmakta olup, söz konusu vergi indirimi ile Brezilya da
diğer Mercosur ülkeleri ile ortak gümrük tarifesine yeniden uyum sağlamış olacaktır. Bahse
konu vergi indirimine özellikle Brezilya'da bisiklet üretiminin yoğun olduğu Manaus
bölgesinden tepki gelmiş ve yerel üretimin olumsuz etkileneceği ifade edilmiştir. Bununla
birlikte, Brezilya Bisiklet Sektörü Birliği (Aliança Bike) tarafından yapılan açıklamada %35
oranındaki gümrük vergisinin Brezilya gibi rekabetçi bir ekonomi için çok yüksek olduğu ve
bisiklet fiyatlarının artmasına sebep olduğu belirtilerek anılan indirimin yararlı olacağına dikkat
çekilmiştir. Söz konusu birlik tarafından ayrıca, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında %20'nin bile
yüksek bir gümrük vergisi olduğu; aynı üründeki gümrük vergisinin Güney Afrika'da %7,5,
ABD'de %8, Çin'de %14,4, Avrupa Birliği'nde %14,5 ve Meksika'da %15 oranında uygulandığı
ifade edilmiştir.
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Özbekistan: 2020 Yılında Meyve Ve Sebze İhracatı %16,5 Azaldı
Özbekistan, Ocak-Aralık 2020 dönemi boyunca 1 milyar dolar değerinde 1,5 milyon ton meyve
ve sebze ihraç etmiştir. Karşılaştırma için, bu gösterge 2019'un aynı dönemine göre 199,1
milyon dolar veya %16,5 azalma kaydetmiştir. İstatistik Komitesi verilerine göre, en çok meyve
ve sebze ihraç edilen ülkeler: Rusya - 255,4 milyon dolar; Kazakistan - 251,4 milyon dolar;
Kırgızistan - 181,1 milyon dolar; Pakistan - 75,5 milyon dolar; Çin - 70,1 milyon dolar.
Meyve ve sebze ihracatında üzüm en büyük payı oluşturmaktadır. Geçen yıl 133,1 milyon dolar
değerinde 140,5 bin ton üzüm ihraç edilmiştir. 2020 yılında yurtdışına en çok meyve ve sebze
ihraç eden bölgeler arasında Taşkent (347,8 bin ton), Fergana (207,2 bin ton), Semerkant
(144,4 bin ton) ve Surkhandarya (132,4 bin ton) yer almıştır. (Kun.uz)

IMF: Özbek Hükümeti Devlet Şirketleri İçin İmtiyazlardan Vazgeçmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Uluslararası Para Fonu Antlaşması'nın IV.
Maddesi uyarınca 2021 yılında Özbekistan ile ilgili istişarelerin nihai sonuçlarını açıkladı. IMF
raporunda Özbekistan'ın son birkaç yılda büyük reformları uygulamada önemli ilerleme
kaydettiğini belirtilmiştir. İlk aşama, esas olarak makroekonomik yönetimin geliştirilmesi,
fiyatlar, döviz bozdurma ve ticaretin serbestleştirilmesi, ayrıca vergi ve para politikası
sistemindeki önemli iyileştirmelere yöneltilmiştir.
Şimdi, hükümetin pazara girişte kalan engelleri kaldırması ve esas olarak devlete ait
işletmelere verilen tarife, vergi ve diğer imtiyazları kaldırması gerektiği ifade edilmiştir.
(Kun.uz)
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SFI Management Group, Metalürji İşletmelerinin Yönetimini Tamamlıyor
SFI Management Group ve Özbekistan Hükümeti, Özmetkombinat, AGMK ve
Özikkilamchiranglimetall’daki devlete ait hisselerin güvenli yönetimine ilişkin anlaşmayı
feshetmek üzere anlaştılar. Açıklamaya göre, “Özbekistan'da kamu-özel sektör ortaklığı
alanında ilklerden biri olan SFI Management Group 2017 yılından bu yana metalurji
işletmelerinin devlet hisselerinin güvenli yöneticisi olarak yer alıyor.
2017 yılında şirket "Özmetkombinat", 2018 yılında Almalık Madencilik ve Metalürji Kombinesi
(AGMK) ve "Özikkilamchiranglimetall" fabrikasını yönetmeye başladı. Şirketin, kısa bir süre
içinde yukarıdaki işletmelerin kriz yöneticisi olarak faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Bu ise
“onların kullanılmayan potansiyellerini kullanmak, mevcut tesislerin yeniden inşası ve
modernizasyonunu gerçekleştirerek üretim sürecini optimize etmek, tüm göstergeleri
artırmak, yeni üretim ve yeni istihdam yaratmak imkanlarını verdiği” ifade ediliyor. (Gazeta.uz)

Avusturya ‘da Şirket İflasları 2020 Yılında Azaldı
Avusturya ‘da 2020 yılında şirket iflasları bir önceki yıla göre %38 oranında azaldı. 2020 yılında
3.155 şirket iflas ederken, bir önceki yıl bu oran 5.059 olarak kaydedildi. Sektörel olarak
incelendiğinde, hizmet sektöründe 667, inşaat sektöründe 665, ticaret sektöründe 563,
konaklama ve ikram sektöründe 484, nakliyat ve depolama sektöründe 309, imalat sektöründe
194, kişisel hizmetler sektöründe 168 ve bilgi ve iletişim sektöründe 105 şirket iflas etti.

Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Kasım Dönemi Dış Ticaret Rakamlarına Göre
İhracat Ve İthalatında Azaldı
Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Kasım
döneminde Avusturya 130,82 milyar Avro ihracat, 132,46 milyar Avro ithalat
gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı
%8,2 oranında gerilerken, genel ithalatı da %9,6 oranında gerilemiştir. Söz konusu dönemde,
Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,60 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,13 milyar Avro
olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den
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ithalatında %1,9 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %7,9
oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam
ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.
Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 470 milyon Avro dış ticaret fazlası
vermiştir.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

ÇHC Menşeli "Dikişsiz Çelik Boru" İthalatına Uygulanan Telafi Edici Kotanın
Geçerliliğinin İncelenmesine İlişkin İdari Prosedürün Başlatılmasına Yönelik
Karar
ÇHC menşeli ve 7304.19.02, 7304.19.91, 7304.19.99, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.91 ve
7304.39.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "dikişsiz çelik boru" ithalatında uygulanan
telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin olarak 04.11.2016 tarihli Kararname ile anılan ülkeden
yapılan ithalatta metrik ton başına 1.252 dolarlık kesin telafi edici ücret uygulanmasının 5 yıl
süreyle devam etmesine karar verilmişti.
"Tubos de Acero de México, SA " şirketinin 18.01.2021 tarihli başvurusu üzerine anılan tarife
kodlarından ithal edilen ÇHC menşeli "dikişsiz çelik boru" ithalatında uygulanan telafi edici
kotanın geçerliliğinin incelenmesine ilişkin idari prosedürün başlatıldığı belirtilmektedir.
İnceleme dönemi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 ve analiz dönemi 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020
arasındadır.
Söz
konusu
Karar
metni
Federal
Resmi
Gazete'de
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611838&fecha=19/02/2021) yayımlanmıştır.

54

SORUNLAR, ÖNERİLER ve FIRSATLAR

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Yüksek Hızlı Tren
Satın Alımına Dair Bir İhale Açılmıştır
Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 200 km/s hızda seyahat eden üç
yüksek hızlı yolcu treninin satın alımına dair bir ihale açılmıştır. Söz konusu trenler, BelgradNovi Sad-Subotica yüksek hızlı tren hattında kullanılacaktır. Trenlerin 100 m uzunluğunda ve
en az 300 koltuklu olması, buna ilaveten yerden ve duvardan ısıtma elemanları, ısıtma ve ses
yalıtımı, LED aydınlatma, bedensel engelli tuvaletler, sıcak içecek barları, Wi-Fi, koltuk
rezervasyon sistemi ile sesli ve görsel bildirim sistemi niteliklerine sahip olması tercih
sebebidir.
Bu kapsamda başvurular, 15 Mart 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir. Söz konusu ihaleye
ilişkin
bilgilere
https://www.ekapija.com/news/3170943/raspisana-nabavka-trielektromotorna-voza-za-brzinu-od-200-kmh-softversko-upravljanje ulaşılabilmektedir. İlk
trenin 2021 yılı Ekim ayı sonunda teslim edilmesi gerekmektedir, kalan iki tren için son teslim
tarihi 2021 yılı sonudur. Öte yandan, her üç tren için istenilen garanti süresi, işletme
kabulünden itibaren iki yıldır.
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GÜNCEL GELİŞMELER

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de Covid Kısıtlamalarının
Hafifletilmesine İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
Başbakan Boris Johnson dün basın toplantısı ile yaptığı açıklamada İngiltere’de dört aşamalı
olarak 21 Haziran tarihine kadar Covid 19 kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı.
Dört aşamalı plana göre;
•

1) İlk aşama iki bölümden oluşacaktır. Birincisi 8 Mart 2021’den itibaren; tüm okulların
açılması, iki kişinin dışarda buluşarak sosyalleşmesi; ikinci aşama ise 29 Mart 2021’den
itibaren altı kişiye kadar dışarda buluşmanın serbest hale gelmesi; gün içerisinde yerel
bölge dışına seyahat edilebilmesi (gün aşırı kalmalara izin verilmemektedir); spor
aktiviteleri ile tenis, basketbol, golf gibi spor alanlarının faaliyete başlayabilmesidir.

•

2) 12 Nisan 2021’den itibaren; mağazalar, restoranlar ve pubların dış mekanları, spor
salonları ve spa yerleri, kuaförler ve güzellik salonları açılabilir. Aynı aileden kişiler için
yurt içi tatil programı yapılabilir. Hayvanat bahçeleri, tema parkları ve açık hava
sinemaları açılabilir. Kütüphaneler ve toplum merkezleri açılacaktır. On beş kişiye kadar
düğün kutlamalarına izin verilmektedir.

•

3) 17 Mayıs’tan itibaren; otuz kişiye kadar dışarıda, altı kişiye kadar iç mekanlarda
buluşmaya izin verilir, restoran, pub ve diğer ağırlama mekanları iç mekanda hizmet
verebilir. Otuz kişiye kadar düğün ve diğer kutlamalar yapılabilir, sinema ve tiyatrolar
faaliyete başlayabilir. Bin kişiye kadar iç mekan ve dört bin kişiye kadar dış mekan
gösteriler ve büyük etkinliklere izin verilmektedir.

•

4) 21 Haziran 2021’den itibaren sosyal iletişimdeki tüm yasal sınırlamalar
kaldırılacaktır. Düğünlere, cenazelere ve diğer etkinliklere katılabilecek kişi sayısı
konusunda yasal sınırlama olmayacaktır. Gece kulüpleri açılabilecektir.
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Yukarıda yer alan her aşama en az beş hafta arayla gerçekleşecektir. Bir sonraki aşamaya
geçmeden önce her defada aşağıda yer alan dört koşulun mevcut olması gerekmektedir:
•
•
•
•

Plana uygun şekilde Covid 19 aşı programının devam ediyor olması,
Aşıların, virüs nedeniyle ölen veya hastanede tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sayısını
yeterince azaltması,
Enfeksiyon oranlarının, hastaneye kabullerde artış riski oluşturmaması,
Yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması, kısıtlamaların kaldırılmasını esas olarak
etkilememekle birlikte değerlendirmeler arasında yer alacaktır.

Söz konusu kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin takvim İngiltere için geçerli olacaktır. İskoçya,
Galler ve Kuzey İrlanda kısıtlamaların kaldırılmasında kendi programlarını belirlemektedir.

İran’ın Güney Kore’deki Döviz Kaynaklarının İade Edilmesine Dair Tahran Ve
Seul Arasında Anlaşma Yapıldı
Güney Koreli yayın kuruluşu KBS, Tahran ile Seul arasında İran’ın Güney Kore’de bulunan iki
bankasında bloke edilen varlıklarının serbest bırakmasına dair anlaştıklarını belirtmiştir.
KBS’ye e göre İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnaser Hemmati, Güney Kore Büyükelçisi Riyo
Hiyon ile Tahran’da yaptıkları görüşme sonrasında anılan anlaşmayı resmi web sitelerinde
paylaştıklarını açıklamıştır.
KBS’nin raporunda İran’ın Güney Kore’deki iki bankasındaki bloke edilen varlıklarının 7 milyar
ABD Doları olduğu ifade edilmiştir.
Kaynak IRNA Haber Ajansı, 23 Şubat 2021, https://www.irna.ir/news/84240390/
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Irak'ta COVID-19 Salgını İle İlgili Alınan Yeni Tedbirler
Irak Sağlık ve Ulusal Güvenlik Yüksek Komitesi, 14/02/2021 tarihli toplantısında Irak'taki vaka
sayısındaki artışı ele alarak, 18/2/2021 tarihinden itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri
topyekün sokağa çıkma yasağı ve 8/3/2021 tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba ve
Perşembe günleri saat 20:00 ile 05:00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.
Sokağa çıkma yasağının, Sağlık Bakanlığı çalışanları, güvenlik güçleri ve temel hizmetleri
sağlayan devlet dairelerini kapsamadığı belirtilmiştir. Yasak kapsamında 18/02/2021 tarihi
itibariyle, güzellik merkezleri, eğlence merkezleri, parklar, sinemalar, spor salonları, yüzme
havuzları, kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezleri iki hafta süre ile kapalı kalacaktır. Yasak
kara, hava ve deniz yolu ile ülkeye mal ithalatını kapsamamaktadır.
Detaylı bilgi için: https://gds.gov.iq/covid-19-iraqi-government-imposes-nationwide-curfewother-restrictions/
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AB’nin Yeni Ticaret Stratejisinde AB’deki Değer Zincirlerinin Artırılması Ve
Ticaret Ortaklarıyla Yakın İşbirliği Yapılmasına Yönelik Avusturya’nın
Öncelikleri Yer Alıyor
Avrupa Birliği’nin (AB) 2015 yılında uygulamaya konulan “Herkes için Ticaret” stratejisinin
yenilenmesi amacıyla 18 Şubat 2021 tarihinde bir tebliğ yayımlanmış olup, söz konusu belge
hâlihazırda AB organlarında tartışılmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 2021 yılı Mayıs ayında
yayımlayacağı AB stratejisinin yenilenmesinde Avusturya aktif bir rol oynamış ve önceliklerini
AB’ye bildirmiştir.
Avusturya Federal Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, AB’deki değer
zincirlerinin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmak, ticaret ortaklarıyla yakın işbirliği
kurmak, Dünya Ticaret Örgütü reformu, özellikle de KOBİ'ler başta olmak üzere AB şirketlerini
desteklemek ve ticaret anlaşmalarının sürdürülebilirlik bölümleri başta olmak üzere
uygulanmasını sağlamak gibi Avusturya’nın önceliklerinin birçoğunun AB’nin yeni tebliğinde
yayımlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
AB’nin yeni stratejisinde koronavirüs salgını sonrası dönem için daha dayanıklı ve
sürdürülebilir bir AB ekonomisi inşa etmek, Dünya Ticaret Örgütü reformu, KOBİ'ler için
küresel ticaret fırsatları yaratmak, AB’nin ticaret politikasının iklim değişikliği, sürdürülebilir
kalkınma veya dijital değişim gibi mevcut durumda önem arz eden küresel zorlukları aşmaya
yönelik katkısını en üst düzeye çıkarmak ve AB’nin komşusu olan ülkeler dâhil olmak üzere kilit
ticaret ortaklarıyla ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflerine odaklanmaktadır.
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Pakistan: Doğrudan Yabancı Yatırımlarda %27 Azalış
Pakistan Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, Pakistan’a gelen net doğrudan yabancı
yatırımlar 2021 mali yılının ilk 7 ayında (2020 Temmuz-2021 Ocak) geçen yılın aynı dönemine
göre %27 azalarak 1.124 milyar dolara geriledi. Azalışın temel sebebi, Çin’den gelen doğrudan
yabancı yatırımların azalması ve Norveç’e yönelik nakit çıkışı oldu.

Yabancı Yatırımcılar Endonezya'da Posta Ve Dağıtım Hizmetlerini Açmakta
Serbest
Endonezya, Posta, Telekomünikasyon ve Yayıncılık ile ilgili 46/2021 sayılı Hükümet
düzenlemesine göre yabancı yatırımcıların posta ve dağıtım hizmetlerinde faaliyette
bulunmalarına izin verdi. Yeni politikada, hizmet sağlayıcılar artık ülkede bir şirket açmak
istediklerinde yerli operatörlerle işbirliği yapmak zorunda değiller. Yabancıların halka açık bir
şirket olmak için İletişim ve Bilişim Bakanlığından izin almalarına gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca, Hükümet, telekomünikasyon operatörlerinin altyapıyı oyuncular arasında
paylaşmasına da izin verdi. Radyo frekans spektrumu kullanım lisansının yeni teknolojinin
uygulanmasını desteklemek için diğer telekomünikasyon ağ operatörlerine aktarılabilmesine
imkan tanındı. İletişim ve Bilişim Bakanlığı Endonezya'da 5G internetinin geliştirilmesi için bir
yol haritası derledi. Bu program 2021'in üçüncü çeyreğinde çalışmaya başlayacaktır. (The
Insider Stories, 22 Şubat 2021).
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Kanada Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) İle Montreal Limanı’nda Görev
Yapan Cupe Adlı Sendikaya Bağlı Liman İşçileri Arasındaki Müzakerelerin
Montreal Limanı’nı Kullanan Quebec Ve Ontario’lu İşletmeler Üzerinde
Başlıca Ekonomik Ve Lojistik Etkileri
Kanada’nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçi 9-21 Ağustos 2020
tarihlerinde greve gitmiş ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde
gecikmeler yaşanmıştı. Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini
olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri
Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) arasındaki görüşmeler neticesinde grev 21
Ağustos 2020 itibariyle son bulmuş ve 23 Ağustos 2020 itibariyle normal çalışma düzenine
geçilmiş, MEA ile Montreal Limanı’nda görev yapan 1.125 liman işçisini temsil eden Kanada
Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) adlı sendika arasındaki müzakerelerin takip eden 7 ay boyunca
devam edeceği ve bu süreçte anlaşma sağlanmazsa, işçilerin yeniden greve gidebilecekleri
ifade edilmişti. Öte yandan, Montreal Liman İdaresi tarafından Kanada MEA ile CUPE adlı
sendikaya bağlı liman işçileri arasındaki müzakerelerin Montreal Limanı’nı kullanan Quebec ve
Ontario’lu işletmeler üzerinde başlıca ekonomik ve lojistik etkilerine ilişkin olarak 17 Şubat
2021 tarihinde yapılan bildirimde (https://www.port-montreal.com/en/the-port-ofmontreal/news/news/press-release/major-impacts);
1. Kanada Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) ile Montreal Limanı’nda görev yapan CUPE
375 adlı sendikaya bağlı liman işçileri arasındaki müzakere sürecinin mevcut
durumda askıya alındığı,
2. İki taraf arasında daha önce yapılan “grev yapmama” yönündeki Anlaşmanın
süresinin 21 Mart 2021 tarihinde yerel saatle sabah 06:59’da sona ereceği,
3. Mevcut pandemi koşulları sürerken ve Kanada ekonomisi daha önce görülmemiş
türden zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışken, Montreal Liman İdaresinin,
liman işçilerinin yeniden iş bırakma eylemine gitmemeleri için tarafların hızlı bir şekilde
Anlaşma yapacaklarını umut ettiğini,
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4. Bununla birlikte, Montreal Limanı’ndaki kullanıcı şirketler ve müşterilerin bu durumun
etkilerini hissetmeye başladıklarını,
5. İşveren ve sendika birlikleri arasındaki geçici Anlaşmanın süresinin bitmesine bir ay
kala, Montreal Liman İşletmesi’nin, Covid-19 ile mücadelede gerekli olan kritik
malzemelerin sevkiyatı dahil, limandan yararlanan Quebec ve Ontario’lu bazı
işletmelerin konteynerlerindeki ürünlerini başka limanlara yönlendirdiklerini ve diğer
işletmelerin de iş bırakma eylemi yeniden gerçekleştiği takdirde benzer bir yola
başvurmayı planladıklarını tespit ettiğini,
6. 2020 yılı yazında Montreal Limanı’nda yaşanan 19 günlük grev nedeniyle onlarca
şirketin etkilendiği ve sevkiyatlarda önemli aksaklıklar ve gecikmelere neden olduğu;
Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılı yazında yapılan grevin iki aylık zaman
diliminde toptancılar açısından 600 milyon Dolarlık satış kaybına sebebiyet verdiği;
7. Kanada Bağımsız İşletmeler Federasyonu (CFIB) tarafından yapılan ankete göre
Quebec’li KOBİ’lerin %40’ının 2020’deki grevden olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği;
konteyner sektörünün de operasyonlardan önemli ölçüde etkilendiği ve 20’den fazla
konteyner gemisinin ve 80.000 ünite 20 feet’lik (TEU) konteynerlerin farklı limanlara
yönlendirildiği; grev sonrası işlerin normal akışına dönmesi ve birikmiş sevkiyat
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yaklaşık üç ay (85 gün) süre geçtiği,
8. Montreal CargoM adlı Lojistik ve Ulaştırma Metropolitan Kümesi’ne (Logistics and
Transportation Metropolitan Cluster of Montreal CargoM) göre liman operasyonlarının
ötesinde, Montreal Metropol Bölgesi’nde yer alan ve sayıları 6.000’in üzerinde olan
ulaştırma ve lojistik alanındaki işletmelerin doğrudan ve dolaylı olarak geçen yılki
grevden etkilendiği,
9. Covid-19 ile mücadelede kritik önem taşıyan tıbbi malzeme ve ekipmanları taşıyan
konteynerlerin sevkiyat ve teslimat işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yapay zekâ
yöntemini kullanan CargO2ai adlı sistem sayesinde, 2020 yılında Montreal Limanı’nda
durak başına 20 konteyner, toplamda ise 2.500’den fazla konteynere elleçleme
işleminin yapıldığı; öte yandan, grev süresince 10 Ağustos 2020 ila 22 Ağustos 2020
tarihleri arasında Montreal Limanı’nda bulunan söz konusu kritik önemi haiz
konteynerlerden bir tanesinin dahi taşınmadığı,
10. Benzer şekilde yaşanabilecek muhtemel bir grevin, Quebec ve Ontario Eyaletlerinde
perakende sektörleri henüz toparlanma sürecine girmiş ve yeniden açılım sağlanmakta
iken, tedarik zincirinde gecikmelere ve yüksek navlun ücretlerine yol açacağı,
11. Liman faaliyetlerinin ekonominin sorunsuz biçimde işleyişinin devamı ile temel gıda ve
yiyecek maddeleri ile diğer ürünlerin arz tedariği açısından büyük önem taşıdığı; liman
operasyonlarındaki herhangi bir aksamanın ve konteynerlerin rakip diğer uzak
limanlara yönlendirilmesinin Montreal Metropolitan Bölgesi ekonomisi, uluslararası
ticarete bağımlı Kanadalı işletmeler ve nihayetinde Kanada vatandaşları için mal ve
ürün arz tedarik zinciri üzerinde doğrudan ve ciddi ölçüde olumsuz etkiler doğuracağı
hususlarına yer verilmiştir.
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Özbekistan: Uluslararası Ticari Tahkim Yasası Kabul Edildi
16 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Yasama Meclisi tarafından 5
Ağustos 2020'de ve Senato tarafından 11 Eylül 2020'de onaylanan "Uluslararası Ticari Tahkim
Yasası"nı imzaladı.
Yasaya göre tahkim, kalıcı bir tahkim kurulu tarafından veya belirli bir anlaşmazlığı çözmek için
kurulmuş bir tahkim mahkemesi tarafından yürütüldüğüne bakılmaksızın, bir uyuşmazlık
çözüm prosedürü olarak tanımlanmaktadır. Hakem, bir anlaşmazlığı çözmek için taraflarca
atanan gerçek kişidir.
Tahkim anlaşması, taraflar arasında, sözleşmeye dayalı bir yapıya sahip olsun ya da olmasın,
herhangi bir özel hukuki ilişkiyle ilgili olan, tarafların aralarında ortaya çıkan veya çıkabilecek
tüm veya belirli anlaşmazlıkları tahkime sunmak için yapılan bir anlaşmadır. Tahkim anlaşması
yazılı olarak yapılacaktır.
Hakem heyetinin kararı, hangi ülkede verildiğine bakılmaksızın bağlayıcı olacak ve mahkemeye
yazılı başvuru yapılması halinde uygulanacaktır.
Yasa, resmi olarak yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. (Gazeta.uz)

Özbekistan "Global Money Week" Haftası'na Ev Sahipliği Yapacak
Özbekistan Merkez Bankası, "Küresel Para Haftası" ("Global Money Week")nın
bu yıl 22-28 Mart tarihlerinde Özbekistan'da düzenleneceğini duyurdu.
"Küresel Para Haftası" çerçevesinde ülke genelinde büyük ölçekli eğitim ve
eğlence etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. Tüm faaliyetler Merkez Bankası
tarafından koordine edilecektir.
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Bilgi için: "Küresel Para Haftası", çocukların ve gençlerin finansal bilgi ve
becerilerini artırmayı amaçlayan her sene düzenlenen bir küresel eğitim
kampanyasıdır. Finansal eğitimin önemi ve finansal sektöre çocuk ve gençlerin
katılımı konusunda farkındalık yaratmak için dünyanın çeşitli ülkeleri katılıyor.
2020 yılında bu etkinliğe 175 ülke katıldı. (Kun.uz)

Özbekistan: Ocak Ayında Dış Ticaret Hacmi %22 Azaldı
Özbekistan İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, Ocak 2021'de Özbekistan’ın dış ticaret
hacmi, 2020 yılının aynı dönemine göre 657,6 milyon dolar veya %22,2 düşüşle 2 milyar 303
milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu yılın ilk ayında dış ticaret hacminde ihracat 694,8 milyon dolar olurken, ithalat 1 milyar
608,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karşılaştırma için, Ocak ayında ihracat %46 (Ocak
2020'de 1 milyar 286,5 milyon dolar) ve ithalat %3,9 (Ocak 2020'de 1 milyar 674 milyon dolar)
düştü. Raporlama döneminde, 913,3 milyon dolarlık dış ticaret açığı kaydedildi.
İhracattaki keskin düşüş, Ocak ayında hiç altın ihraç edilmemesi ile açıklanabilir. Altın ihracatı
geçen yılın aynı döneminde 489,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan, üç yıldır ilk kez
Ocak ayında altın satmadı. Ülke son 5 aydır değerli metal ihraç etmedi. Altın en son Ağustos
2020'de satıldı.
Çin, Özbekistan'ın en büyük birinci (ikili ticaret cirosu 484,2 milyon dolar), Rusya ise en büyük
ikinci (ikili ticaret cirosu 429,7 milyon dolar) ticaret ortağıdır. Sonraki ülkeler ise Kazakistan,
Türkiye ve Fransa olmuştur. (Kun.uz)

Kredi Anlaşması: Türk Eximbank Agrobank'a 25 Milyon ABD Doları Tahsis
Edecek
Ülkede gerçekleştirilen reformlar, yatırım ortamını olumlu yönde etkilemektedir.
Aynı zamanda koronavirüs salgını, uluslararası ortaklarla tam teması kısıtlıyor ve kendi
şartlarını dikte ediyor. Buna rağmen, yabancı ortakların Özbekistan'a olan ilgisi azalmıyor. Her
iki banka için önemli olan bir anlaşmanın imza töreni buna iyi bir örnek oldu.
Online tören sırasında Agrobank, Türkiye Eximbank ile 25 milyon dolarlık kredi anlaşması
imzaladı. Agrobank, bu seviyedeki ilk anlaşması olduğu için bu anlaşmayı tarihi bir olay olarak
nitelendirdi.
Türk teknolojileri Özbek pazarında kendini kanıtladı. Gerekli talepleri karşılıyor ve optimal
fiyat-performans oranına sahipler. Bu nedenle, Türk teknolojilerine ve bunların finansmanına
olan talep artmaktadır.
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İki banka arasında atılan temel, bankacılık sektöründe kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesine
yardımcı olacaktır.
Agrobank, bu hattın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin çok sayıda yatırım projesinin
uygulanmasını mümkün kılacağını ummaktadır. Ayrıca, özellikle ülkenin fazla iş gücü olan
bölgelerinde ek istihdam yaratılmasına da yardımcı olacaktır. (Spot.uz, Uzdaily.uz)

Ekvator'da Başkanlık Seçimlerinin İlk Tur Sonuçları Açıklandı
Ekvator'da Başkanlık seçimleri 7 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 21 Şubat 2021
tarihinde ilan edilen nihai sonuçlara göre Umut Birliği Partisi’nin adayı Andrés Arauz oyların
%32,72’sini, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket Partisi ve Sosyal Hristiyan Partisi’nin ortak adayı
Guillermo Lasso oyların %19,74’ünü almıştır. 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak ikinci tur
seçimlerde Andrés Arauz ve Guillermo Lasso başkanlık için yarışacaktır.
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Avusturya’da Koronovirüs Salgını Nedeniyle Yaşanan Kısıtlamalar Ekonomik
Toparlanmayı Geciktiriyor
Avusturya’nın başlıca ekonomik araştırma kuruluşlarından Avusturya Ticaret Birliği ve
Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün (WIFO) Başkanı Christoph Badelt tarafından
yapılan açıklamada Avusturya’nın üretim açısından kriz öncesi seviyelere ulaşmasının yaklaşık
bir buçuk yıl alacağı belirtildi.
Sayın Badelt, Avusturya’da 2021 yılı için öngörülen %2,5 büyüme tahmininin artık gerçekçi
görülmediğini, zira koronavirüs nedeniyle yaşanan kısıtlamaların beklenenden uzun
sürdüğünü belirtti ve revize edilmiş rakamlarla yeni bir tahminin 2021 yılı Mart ayında
sunulacağının altını çizdi.
Sayın Badelt ayrıca, ekonominin ancak salgın kontrol altına alınırsa sürdürülebilir bir şekilde
iyiye gidebileceğini vurguladı ve yeni enfeksiyon rakamlarının düşük olması veya aşılar
nedeniyle enfeksiyonların daha az tehlikeli olması halinde önümüzdeki dönemde olumlu bir
tablo çizilebileceğini ifade etti.
Haftalar süren sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs salgını Avusturya’daki birçok
sektörü çok sert etkiledi. Adı geçen ülkede perakende, toptan satış ve otomobil üretimindeki
gelir, Ocak ve Kasım 2020 arasında 15 milyar avro (% 5,6) düşüş gösterdi.

66

Ukrayna Altyapı Bakanlığı Tarafından Daha Fazla Türk Şirketinin Ukrayna’ya
Beklendiği Belirtildi
Ukrayna Altyapı Bakanı Krikliy, sadece devletin ihalesini yaptığı projelerde değil,
devreye sokmak istedikleri kamu-özel ortaklığı projelerinde de Türk firmalarını
görmek istediğini belirtti.
Ukrayna’da devam eden “Büyük İnşa” projesi kapsamında 2020’de 4 bin
kilometreden fazla yol inşa ettiklerini ve bu sene daha fazla yapmak istediklerini
aktaran Krikliy, yol inşasının çok önemli olduğunu ifade ederek şehirleri
birleştirmekle beraber bölgedeki ekonomiyi de geliştirdiğine işaret etti.
Türk şirketlerini Azak bölgesindeki projelere katılımı konusunda çağrı yapılmıştır.
Yol inşasının yanı sıra Türk şirketlerinin liman ve havaalanı imtiyaz sözleşmelerine
başvurduklarını kaydeden Krikliy, tren istasyonu için imtiyaz sözleşmesi projesi
ve kamu-özel ortaklığında Dünya Bankası ile beraber yol projesi olarak iki ihale
açılacağının sinyalini vererek Türk firmalarının söz konusu projelere katılımının
önemine vurgu yapmıştır.
2021 yılında Mariupol ve Berdyansk limanlarının imtiyaz sözleşmesi ihalelerinin
yapılacağını aktaran Krikliy, “Umarım Türk şirketleri Azak ve diğer bölgelerdeki
projelere katılıp kazanırlar. Böylece Türk şirketlerini Ukrayna’nın altyapısını
sadece yol inşasında değil, diğer alanlarda da geliştirdiğini göreceğiz.”
değerlendirmelerinde bulundu.
Krikliy, Türk altyapı şirketlerinin Ukrayna’daki faaliyetlerinin iki ülke
ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını ifade ederek, Ukraynalı şirketlerin de
altyapı ve diğer alanlarda Türkiye’de daha fazla aktif olmasını beklediklerini
vurguladı.
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Türkiye- Ukrayna arasındaki işbirliğinin inşaat sektörü dışında diğer alanlara da
taşınabileceği değerlendirilirken Ukrayna yazılım alanında dünyada önde gelen
ülkelerden olduğu ve altyapı ve akıllı ulaşım projeleri gibi diğer alanlarda
Türkiye’yle beraber çalışıp ortak projeler üretilip üçüncü ülkere ihraç
yapılabileceği üzerinde durulmaktadır.
Krikliy, THY’nin Ukrayna’daki en aktif ve büyük filolardan birine sahip olduğunu
ve iki ülke arasındaki seferlerin yeterli düzeyde gerçekleştiğini aktararak, transit
araç izinleri konusunun çözülmesi halinde ticarete ve ulaşım koridorlarına olumlu
etki edeceğini belirtti.
2014’ten beri Rusya’yla bozulan ilişkiler nedeniyle, yeni ticaret koridorları
aradıklarını aktaran Krikliy, Polonya’nın Gdansk limanından Odessa limanına
kadar uzanan karma ulaşım taşımacılığının doğuda yeni ipek yoluna doğru
uzayabileceğine dikkati çekti.

Ukrayna'nın Teknoloji Hizmetleri İhracatı 2020'De 5 Milyar Dolara Ulaştı
Pandemiye rağmen Ukrayna'nın teknoloji hizmetlerine olan talebin 2020 yılında yüksek olduğu
belirtilmektedir.
Ukrayna Ulusal Bankası'nın verilerine göre, ülkenin bilgi teknolojisi hizmetleri ihracatı 2020'de
% 20 artarak 5 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık teknoloji ihracatının % 30 artarak 4,17 milyar
dolara yükselmiştir.
Ekonomi Bakanlığı'na göre, teknoloji hizmetleri sağlayan yerel şirketler, koronavirüs krizine
ulaşım, turizm veya finans sektörlerinde çalışanlardan daha dirençliydi.
Yılda BT ihracatı 853 milyon dolar artarken, ülkenin genel hizmet ihracatı% 28,5 düşüşle 11.17
milyar dolara gerilemiştir.
Şu anda BT, Ukrayna'da en çok ihraç edilen hizmet - ülkenin 60,4 milyar dolarlık mal ve hizmet
ihracatının % 8,3'ünü oluşturuyor.
NBU, 1,3 milyar dolarlık ihracatının Ukrayna'nın toplam ihracatının sadece % 1,6'sı olduğu
2013 yılından bu yana sektörün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.
Ukrayna Bilişim Derneği'ne göre, büyümeye hükümet düzenlemelerinin olmaması, kalifiye işçi
sayısının çokluğu ve teknoloji girişimcilerinin iş gelirleri üzerinden% 5'lik basit bir vergi
ödemelerine olanak tanıyan Ukrayna vergi sisteminin faydaları yardımcı oldu.
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2020 yılında, Dijital Dönüşüm Bakanlığı, yerel ve yabancı teknoloji firmaları için özel olarak
tasarlanmış vergilendirme, mevzuat ve istihdam avantajları içeren bir ekonomik bölge olan
Diia City adlı yeni bir proje başlattı.
Bakanlık, bunun Ukrayna'ya 11,8 milyar doları aşacağını ve 2025 yılına kadar 450.000 yeni iş
yaratacağını söyledi. Ancak, bazı uzmanlar ve teknoloji girişimcileri girişimi, evcilleşmemiş BT
pazarını aşırı düzenleyeceği için eleştirmektedir.
100'den fazla teknoloji şirketini temsil eden Kharkiv IT Cluster'a göre, yerel BT işletmeleri başka
ülkelere taşınacak veya Ukrayna projeyi sektörün talep ettiği değişiklikler olmadan uygularsa
vergi ödemeyi durduracak.
Bakanlığın, teknoloji uzmanlarını bireysel girişimciler olarak işe almak yerine Diia City'de iş
sözleşmeleri başlatma kararı eleştiri konuları arasında yer almaktadır.

22-24 Şubat Tarihlerinde "Ukrayna 30. Altyapı" Forumu Düzenlenecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy tarafından 22 Şubat'ta "Ukrayna 30. Altyapı"
Forumu'na katılacak. Etkinliğe yetkililer, uzmanlar ve tanınmış isimler de katılacak.
Forumda Ukrayna'daki altyapının restorasyonu ve geliştirilmesi tartışılacak. Özellikle "Büyük
İnşaat" Ulusal Programının devamı, uzun vadeli projelerin finansmanı ve bu süreçte
uluslararası ortakların rolü gibi konular esas alınacaktır.
Nehir taşımacılığı, yerel havaalanlarının yenilenmesi, Ukrzaliznytsia'nın modernizasyonu ve
geleceğin altyapısı için beklentiler de tartışma konuları arasında yer verilecek.
İlgilenenler, web sitesinde ve sosyal ağlardaki etkinlik sayfalarında forumun konuşmacılarına
soru sorabileceklerdir. https://ukraine30.com/en/infrastructure-2/
Forum, tüm karantina düzenlemelerine uygun olarak 22-24 Şubat tarihlerinde Kiev'de
gerçekleştirilecek.
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Tanzanya İletişim Düzenleme Kurumu/Tanzania Communications Regulatory
Authority (TCRA) 'Nun Ülkede Faaliyet Gösteren 6 Cep Telefonu Operatörüne
Ceza Kesmesi
Tanzanya İletişim Düzenleme Kurumu/Tanzania Communications Regulatory Authority
(TCRA); 6 cep telefonu operatörüne, 2018 hizmet standartlarında öngörülen hizmet kalitesi
standartlarını karşılayamadıklarından ötürü mevzuat gereğince toplamda 38.1 milyar
Tanzanya Şilini (TZS) ceza kesmiştir. Anılan kurum, şirketlerin, 90 gün içerisinde öngörülen
standartlarda hizmet kalitelerini iyileştirmeleri durumunda ceza ödemelerine gerek
kalmayacağını belirtmiştir. Ceza kesilen cep telefonu operatörleri miktarları ile birlikte: Airtel
-11.5 milyar TZS, Tigo- milyar TZS, Halotel -3.4 milyar TZS, Vodacom -7.8 milyar TZS , Zantel -1
milyar TZS ve TTCL Sh-1.3 milyar TZS; olarak sayılabilir.
Tanzanya İletişim Düzeneleme Kurumu Direktörü James Kilaba: anılan kurumun; 2020 yılının
son çeyreğinde operatörlerin hizmet kalitesini tahlil ettiğini, yapılan tetkikler sonucunda
firmaların gerekli olan kalite standartları kriterini karşılayamadığının tespit edildiğini ifade
ederek, ilgili mevzuat gereğince kurumları tarafından cep telefonu operatörlerine ceza
kesildiğini ifade etmiştir.
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Renault 2020'Yi Tarihi Zararla Kapattı
Fransız otomotiv devi Renault firması pandemi nedeniyle 2020 yılı için 8 milyar Avroluk tarihi
zarar açıkladı.
2020 yılında firma araç satışı %21,3 gerileyerek 2,95 milyona ulaştı. Bu düşük performansla
2020 yılık cirosu %21,7 oranında gerileyerek 43,5 milyar Avroya ulaştı ve faaliyet kârı 1,4 milyar
Avroya düştü. Bu duruma ek olarak, %43 hissedarı olduğu Nissan firmasının zararı da Renault
Grubun bilançosuna 5 milyar Avroluk zarar olarak yansımıştır.
Firma 2020 yılın ilk yarısında 7,3 milyar Avro zarar kaydederken, yılın kinci yarısında
normalleşmeyle birlikte satışlar da olumlu etkilenmiş ve ciro kaybı 2019’un aynı dönemine
kıyasla %8,9 oranında gerçekleşmiştir.
Firma Genel Müdürü Luca de Meo yapmış olduğu açıklamada, devam eden pandemi koşulları
ve elektronik aksam tedarikindeki yaşanılan güçlüklerden dolayı 2021’in de zor geçeceğini
belirtmiştir.
Bilindiği üzere Renault 2020 Mayıs ayında pandemi dolayısıyla satışlarda görülen düşüş
karşısında tasarruf tedbirlerini içeren bir paket açıklamıştı. Paket kapsamında, dünya çapında
15.000 ve Fransa’da 4.600’e yakın çalışanının işten çıkarılacağı ve tedbir paketi sayesinde 3 yıl
içerisinde 2 Milyar Avroya yakın tasarruf edilmesinin planlandığı ifade edilmişti.
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Birleşik Krallık’taki Çiçek Yetiştiricileri Yeterince İşçi Bulamadıkları İçin
Milyonlarca Çiçeğin Çürümeye Bırakılacağı Uyarısında Bulundu
Financial Times gazetesinde yayınlanan haber, İngiltere'deki çiçek ve süs bitkileri
yetiştiricilerinin, Brexit'ten sonra, denizaşırı tarım işçilerini kabul etme planına sektörün dahil
edilmemesi nedeniyle bu yıl milyonlarca çiçeğin hasadının yapılmayacağına dair uyarısına yer
vermiştir.
Birleşik Krallık’ın en büyük nergis yetiştiricisi Cornwall’daki Varfell Farms’ın sahibi Alex
Newey’nin gazeteye yaptığı açıklamada; bu yılki mahsulün bazı kısımlarının işçi eksikliği
nedeniyle çürümeye bırakılacağına karar verdiklerini; çiçek toplayıcılarının büyük
çoğunluğunun, şimdiye kadar yıllardır çoğunluğu Doğu Avrupa'dan gelen denizaşırı işçilerden
oluştuğunu ancak Brexit sonrası bu imkanın ortadan kalktığını ve şu anda sadece yerleşik veya
önceden yerleşik statüye sahip AB vatandaşlarının İngiliz çiftliklerinde çalışmasının mümkün
olduğunu; diğer yandan bu kişilerin de sayısının şu anda yetersiz olduğunu ifade ettiği
belirtilmiştir.
Brexit sonrası AB vatandaşlarının serbest dolaşımı sona ermiş ve puana dayalı göçmen
programına geçilmiştir. Ancak hükümet meyve ve sebze yetiştiricileri için 2021'de 30.000
işçinin Birleşik Krallık çiftliklerine geçici olarak seyahat etmesini sağlamak için mevsimlik işçi
pilot programı uygulayacağını açıklamıştır. Program esas olarak mevsimsel gıdaya yöneliktir ve
süs bitkisi yetiştiricilerini kapsamamaktadır. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ının bu yılki
genişletilmiş mevsimlik işçi pilot programını, gıda güvenliğini sağlamak ve yenilebilir bahçecilik
sektörünü desteklemek için getirildiğini ancak süs bitkileri de dahil olmak üzere diğer
sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için de programı takip ettiklerini belirttiği haberde yer
almaktadır.
Son olarak danışmanlık şirketi Oxford Economics’in araştırmasına atıf yapılarak; İngiltere'deki
hanelerin 2017'de kesme çiçekler için 1,9 milyar Sterlin ve bahçe ürünleri için 7,5 milyar Sterlin
harcadığını belirtilmektedir.
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Belarus'Taki Ticari Kuruluşlar Döviz Kuru Farklarını İptal Edebilecek
18 Şubat tarih ve 51 sayılı Kararname, varlık ve yükümlülüklerin değerinin yeniden
hesaplanmasına ilişkin mevcut kararnameyi değiştirmiştir.
Ticari kuruluşlara, vergi muhasebesi amacıyla 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 tarihleri arasında
oluşan kur farklarını 2022 yılı sonuna kadar adım adım faaliyet dışı gelir (giderler) olarak
sınıflandırma imkanı verilmektedir.
Kararname, Belarus rublesi döviz kurundaki dalgalanmaların olumsuz etkisini en aza indirecek
ve olumsuz bir epidemiyolojik durumda ticari kuruluşların istikrarlı bir şekilde çalışmasına
katkıda bulunacaktır.
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SORUNLAR, ÖNERİLER ve FIRSATLAR

Filipinler Ulaştırma Bakanlığı (DOTR) Tarafından Cebu Şehri Otobüs
Terminali Çevresi İçin Kentsel İyileştirme Çalışması İhalesi Yayımlandı
İş kapsamı:
Paket - 1: Osmena Bulvarı (Cebu) boyunca kentsel alan iyileştirme (limana bağlantı dahil olmak
üzere) çalışması yapılacaktır. (ana hatlar, kaldırım iyileştirme, istasyonlar ve diğer uygulamalar)
Detaylı bilgi ihale evrakları arasında yer almaktadır.
Proje Bedeli:
Yaklaşık 1.048.627.858,00 Filipinler Pezosu (21,5 milyon ABD Doları)
Proje için faaliyet takvimi (Tüm programlar için Filipin Standart Saati geçerlidir):
• Ön Teklif Konferansı: 02 Mart 2021, Salı, 10:00
• Tekliflerin Verilmesi ve Tekliflerin Açılması İçin Son Tarih: 23 Mart 2021, Salı, 10:00
Daha fazla bilgi için irtibat;
MA. SHEILAH G. NAPALANG
SBAC Başkanı - Metrobüs Projeleri ve Planlama ve Proje Geliştirme Sekreter Yardımcısı
ULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DOTr)SBAC Sekreterliği - Metrobüs Projeleri

Ofis Binası 2529, DOTr Sitesi Sergio Osmeña St. Clark Freeport Bölgesi, Pampanga
Posta Kodu: 2009
Telefon: (+63 2) 8790-8400 (yerel 235)
E-posta adresi: bacsec@dotr.gov.ph
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Bağlantılar:

PhilGEPS Web Sitesi: https://www.philgeps.gov.ph/
DOTr Resmi Web Sitesi: https://dotr.gov.ph/
DOTr Teklif Duyurusu: https://dotr.gov.ph/2014-09-02-05-02-02/2014-09-02-05-0213/item/1147-package-1-civil-works- capitol-to-cebu-south-bus-terminal-csbt-urban-realmenhancement-link-to-the-port.html
DOTr Dış Destekli Projeler Duyurusu: https://dotr.gov.ph/2014-09-02-05-02-02/2014-09-0205-02-13/itemlist/category/11-foreign-assisted- projects.html
Teklif
Davetine
https://drive.google.com/file/d/1mAyqOGEFrS0idiSdMykF4dpjI84UAGxO/view

Bağlantısı:

Teklif
Verme
Belgelerine
https://drive.google.com/file/d/15RFjYLGIZgwKUJEGCekVrzE0cmGr4ccA/view

Bağlantı:

Planlara
ve
Çizimlere
https://drive.google.com/file/d/1RgF1fLiEq2YprrCEG5QMbcvEl4BvO6tX/view

Bağlantı:
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GÜNCEL GELİŞMELER

Yunanistan'ın Offshore Rüzgâr Enerjisi Pilot Projesi
Yunanistan, offshore rüzgar enerjisi parkları piyasasını pilot bir proje ile açacaktır. İfade edildiği
üzere, pilot proje, daha sonra ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit edecek ve deniz imar
planına da imkan tanıyacaktır.
Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, deniz rüzgar enerji parklarının geliştirilmesine ilişkin
yasal çerçeveyi online olarak gerçekleştirilen bir sunumla tanıtmıştır. Yasal düzenleme Haziran
ayında hazır olacaktır.
Yunanistan'da Perakende Ticaret 2020'De 4,5 Milyar Euro Zarara Uğradı
Yunan İstatistik Kurumu(ELSTAT)’nun 23.2.2021 Salı günü açıkladığı verilere göre, Covid-19
salgını ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle perakende ticarette cirolar 2020 yılının son
çeyreğinde 1,5 milyar Euro, yılın tamamında ise yaklaşık 4,5 milyar Euro düşmüştür.
ELSTAT, ayrıca toplam devirlerin 2019'a göre % 8,6 düşüşle 47,25 milyar Euro olarak
gerçekleştiğini açıklamıştır. 2019'da bu rakam, 51,72 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.
Mücevher ve saat perakende satışlarında %46,8; tekstil ve hazır giyimde ise %39,8 ciro düşüşü
yaşanmıştır.
Buna karşılık, kargo ve online satış yapan işletmelerin cirolarında %18 artış görülmüştür.
Benzer şekilde bilgisayar ve yazılım alanında faaliyet gösteren işletmelerin cirosu da %13,1
artmıştır.
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Türkmenistan Ve Azerbaycan Arasındaki Hazar Denizindeki Dostluk Sahasına
İlişkin Mutabakat Azerbaycan Parlamentosu Tarafından Onaylandı
Azerbaycan Parlamentosu, 'Hazar Denizi'ndeki Dostluk sahasının hidrokarbon kaynaklarının
Azerbaycan ve Türkmen hükümetleri arasında ortak olarak araştırılması, geliştirilmesi ve
incelenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını görüştü."
Söz konusu muhtıra 21 Ocak 2021 tarihinde Türkmenistan'ın Aşkabat şehrinde hükümetler
arasında imzalanmıştı.
Azerbaycan Parlamentosunda yapılan görüşmelerde milletvekilleri belgenin önemine vurgu
yaparak iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını kaydetti. Görüşmelerin ardından
muhtıra oylamaya sunuldu ve onaylandı.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı
Ankara'da Gerçekleştirildi
Dış İşleri Bakanımız, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un
katılımlarıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı 23 Şubat
2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Görüşmelerde, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile
işbirliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımlar ikili ve üçlü formatlarda ele alındı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki özel bağların kapsamlı
ortaklığa dönüştüğünü ve Türkiye'nin, Yeniden Asya girişiminin bir parçası olarak Azerbaycan
ve Türkmenistan ile yakın çalışmak istediğini vurguladı.
Bakanlar ayrıca, üç ülkenin cumhurbaşkanlarının Türkmenistan'da düzenlenecek olan üçlü
zirvesi için bir yol haritasını tartıştı ve belirledi.
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Görüşmede bakanlar, çok taraflı işbirliği fırsatlarını artırmak için üçlü mekanizmanın önemini
vurgulayan ortak bir bildirge imzaladılar.
Ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, yatırım ve ticareti teşvik etmek için
mevcut potansiyellerini kullanmayı ve enerji, ulaşım, tarım, turizm ve çevre dahil ortak proje
ve programlar yürütmeyi kabul ettiler.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Sayın Raşid
Meredov’un Ülkemizi Ziyareti Ve Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları
5. Toplantısı
22 Şubat 2021'de Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un
görevlendirmesi üzerine üzerine Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Türkmenistan Dışişleri
Bakanı Rashid Meredov bir çalışma ziyareti için Ankara'ya gitti.
Ankara'da Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti dış siyasi ajansları başkanları Rashid
Meredov ve Mevlüt Çavuşoğlu düzeyinde MFA arası istişareler yapıldı. Bakanlar, ikili gündemin
güncel konularını kapsamlı bir şekilde tartıştılar.Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Dışişleri
Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov,
Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınına rağmen 2 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirterek, “Enerji, ulaştırma, yüksek
teknolojiler ve başka konularda birlikte projeler yapabiliriz.” diye konuştu.İkili görüşmede
Türkmenistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla birçok konunun
ele alındığını dile getiren Meredov, “Siyasi ve diplomatik konularda ikili ilişkilerimizi gelecekte
daha da geniş bir şekilde gerçekleştirmek için potansiyelimize baktık. Uluslararası teşkilatlar
çerçevesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan ve gelecekte yapılacak iş birliğimizi
konuştuk. Özellikle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
çerçevesinde birlikte yapılacakları konuştuk.” ifadelerini kullandı.
Karşılıklı ilişkileri canlandırmak ve daha yüksek derecede hayata geçirmek amacıyla 2021 yılı
içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan’a resmi ziyaret
gerçekleştireceğine değinen Meredov, bu ziyaret kapsamında iki ülke Dışişleri Bakanlarının
üzerine düşen görevlerin de ikili görüşmede ele alındığını belirtti.
Dişişleri Bakanımız Mevlüt ÇAVUŞÖĞLU ise Türkiye'nin, Hazar Denizi'nde Azerbaycan ile
Türkmenistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Türkmenistan ile enerji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yakın bağların altını çizen Bakan,
Ankara'nın Türkmenistan'ın doğal gazını Türk topraklarından Avrupa'ya getirmek için üzerine
düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Toplantının ardından dışişleri bakanları 2021-2022 İşbirliği Programını imzaladı.
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Tayland Ocak 2021 Ticaret Verileri Açıklandı
Tayland’ın Ocak 2021’deki mal ihracatı, Aralık 2020’deki %4,7'lik artışa kıyasla %0,35 oranında
artarak 19,7 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir. Petrol, altın ve silahlar hariç tutulduğunda
ihracat %7,6 oranında yükselmiş olup altın ihracatında %90,3 ve petrol ihracatında %26,0
oranında düşüş yaşanmıştır.
Ürün bazında incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracatında artış gözlenen kalemler, kauçuk
ürünler, entegre devreler, bilgisayarlar ve parçaları, kimyasallar ve plastik ürünlerdir. Buna ek
olarak, Aralık 2020’de ihracatında küçülme görülen ama Ocak 2021’de tekrar artışa geçen
kalemler arasında otomobil ve yan sanayi ürünleri ile dondurulmuş ve işlenmiş karidesler öne
çıkmaktadır. İhracatında sürekli daralma gözlenen ürünler ise şeker, pirinç, radyo, televizyon
alıcıları ve parçaları ve petrol yan sanayi ürünleri olmuştur.
Başta ABD (%12,4), Çin (%9,9) ve Japonya (%7,4) olmak üzere büyük pazarlara yapılan ihracat
artmaya devam ederken, CLMV'ye (Kamboçya, Laos, Myanmar ve Vietnam) yapılan ihracatta
da %3,8 artış gözlenmiştir. Ancak, Avrupa'daki yeni COVID-19 dalgası bu ülkelerden gelen
talebi yumuşatırken AB'ye yapılan ihracat %5,4 oranında azalmıştır.
Tayland’ın Ocak 2021’deki mal ithalatı ise Aralık 2020’deki %3,6 artıştan sonra %5,2 oranında
azalarak 19,9 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir. İthalatında daralma görülen kalemler
arasında yakıt, uçak ve gemi hariç sermaye malları, taşıtlar, tüketim malları ve altın hariç
hammadde ve ara ürünlerdir. Bununla birlikte, altın hariç hammadde ve ara ürünlerin ithalat
değerinin Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 7.330 milyon Dolara yükselmesi,
önümüzdeki dönemde ihracat için olumlu bir işaret olarak değerlendirilmektedir.
Tayland’ın Ocak 2021’deki ticaret açığı ise 202,4 milyon Dolar olmuştur.
2021’in ilk ayında Tayland’ın Türkiye’ye ihracatı 120,4 milyon Dolar, Türkiye’den ithalatı ise
24,1 milyon Dolar olarak kaydedilmiştir.
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Teksas'ta Yaşanan Kış Fırtınası Sonrasında Federal Afet Kredisi İlan Edildi
Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 30’dan fazla kişinin hayatını
kaybetmesiyle sonuçlanan kış fırtınası sonrasında ABD Başkanı Joe Biden tarafından 20 Şubat
2021 tarihinde imzalanan Kararnameyle Teksas’ın 77 bölgesinde afetten etkilenenler için
düşük faizli federal afet kredisi imkânı sağlanmıştır.
23 Şubat'ta ABD Küçük İşletme İdaresi, ev sahiplerine ve kiracılara afet kredisi sürecinde
yardımcı olmak için sanal bir afet kredisi sosyal yardım merkezi kurmuştur. Küçük İşletme
İdaresi ayrıca bölgede etkilenen işletme sahiplerine kişiselleştirilmiş yardım sağlamak için
sanal bir iş kurtarma merkezi kurmuş durumdadır.
Küçük İşletme İdaresi’nin afet kredilerine her büyüklükteki işletme ve kâr amacı gütmeyen özel
kuruluşların başvurabileceği, uygun başvuru sahiplerinin hasarlı veya tahrip olmuş
gayrimenkul, makine, ekipman, envanter ve diğer ticari varlıkları onarmak veya değiştirmek
için 2 milyon $ 'a kadar borç alabileceği, kredilerin mülk hasarına bakılmaksızın işletmelerin
kullanımına açık olduğu ve kış fırtınasından etkilenen işletmelerin işletme sermayesi
ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için tasarlanmış olduğu yetkililerce ifade edilmiştir
Bu kapsama alınmış olan bölgelerdeki ev sahipleri de, hasarlı veya tahrip olmuş
gayrimenkulleri onarmak veya değiştirmek için 200.000 $ 'a kadar başvurabilirken, ev sahipleri
ve kiracılar kişisel eşyalarının uğradığı hasarlar için 40.000 $' a kadar bu krediden istifade
edebilecektir.
Küçük İşletme İdaresine göre faizler işletme kredileri için % 3, kâr amacı gütmeyen krediler için
% 2 ve ev sahipleri ve kiracılar için % 1.25 arasında değişmekte ve kredi vadeleri 30 yıla kadar
çıkabilmektedir.
Detaylı
bilginin
Federal
Acil
Durum
İdaresi’nin
https://www.disasterassistance.gov/ adresinden alınması mümkün bulunmaktadır.
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Asya Kalkınma Bankası (ADB) Tarafından Filipinler'in COVID-19 Aşı Stratejisi
Değerlendirildi
Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından yapılan açıklamada, sağlık sektöründeki zayıf altyapı
ve kırsal kesimlerdeki soğuk hava depolama tesislerinin yetersizliği sebebiyle Filipinler’in 2023
yılına kadar tüm nüfusu COVID-19 kapsamında aşılama hedefine erişmesinin zor olduğu
belirtildi. Bu kapsamda, ADB yetkililerine göre söz konusu sürecin en iyi ihtimalle 2023 yılı son
çeyreğine kadar sürmesinin beklenildiği de ifade edildi.
Yine, ülkenin coğrafik yapısı sebebiyle ulaşımda ve enerjide yaşanan sıkıntıların da hükümetin
aşılama programı kapsamında belirlediği sürenin aşılmasında etkili olacağı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı (DOH) tarafından hazırlanan aşı tahsis planına atıfta bulunan yetkililer
tarafından, Filipin hükümetinin 2021'de 25,35 milyon, 2022'de 44,63 milyonu ve 2023'te 41.77
milyon Filipinliyi aşılamayı hedeflediğini ve toplamda 112,8 milyonluk nüfusun 3 yıllık süreç
için dikkate alınmasında nüfus artışının dikkate alınmadığını, hükümetin ilgili aşılama için
planladığı 1,7 milyar ABD Dolarlık bütçenin de, aşılama maliyetlerinin dikkate alınması ile
yalnızca belirlenen nüfusun %55’ine yetebileceği hususları aktarıldı.

Filipinler COVID-19 Aşısı Üretimi İçin Harekete Geçti
Filipinler Yatırımlar Kurulu (BOI-Board of Investments) aracılığıyla Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
(DTI-Department of Trade and Industry)) tarafından COVID-19 için aşı üretimine yönelik
yatırım yapılmasına yönelik olarak harekete geçildi.
Filipinler’de yerleşik ve yerel bir ilaç dağıtım şirketi (Glovax Biotech Corp.) ve Güney Kore
menşeili LG firmalarının ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projesinin değeri 7
milyar Pezo (yaklaşık: 143,8 milyon ABD Doları) olarak belirlendi. Söz konusu iki firmanın
ortaklaşa hareket etmesi için Sağlık Bakanlığı (Department of Health-DOH) bünyesinde geçen
hafta bir toplantı gerçekleştirilmiş olup, yatırıma yönelik devlet desteklerinin de sağlanmasına
ilişkin teminat verildiği belirtildi.
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Filipinler hükümeti daha önce de Rusya’nın Sputnik V aşısının Filipinler’de de imal edilmesine
ilişkin Rus makamları ile irtibat kurmuştu.
Hali hazırda, Filipinler hükümeti tarafından 110 milyon aşının (çeşitli markalarda) temini için
anlaşmaların gerçekleştirildiği hükümet sözcüsü Harry ROQUE tarafından açıklanmış olmakla
birlikte, Filipinler henüz aşılama işlemlerine başlayamadı.

Filipinler Ulaştırma Bakanlığı (DOTR) Tarafından BBB! Programları Kapsamında
75 Havalimanı İçin Projelerin Hayata Geçirileceği Açıklandı
Filipinler Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde 75 ayrı
havalimanı ve havalimanı iyileştirme projesinin gündeme alınacağı belirtildi.
Buna göre, söz konusu projeler arasında Clark Uluslararası Havalimanı idari binası inşaatı,
Kalibo Havaalanı pist düzenlemesi, Bacolod Havaalanı yolcu terminal binasının iyileştirilmesi
ve Catbalogan Havaalanı apron ve taksi yolu inşaatı gibi önemli projeler de yer almaktadır.
Öte yandan, Bakan TUGADE tarafından yapılan açıklamada, 121 havalimanı projesinin bugüne
kadar yapımına ilişkin detayların açıklandığı ve bunların 114 adetinin halen yapım sürecinde
olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Şimdiye kadar tamamlanan havalimanı projeleri arasında Laoag,
Vigan, Tuguegarao, Palanan, Cauayan, Mamburao, Lubang ve Romblon'daki havalimanları
yenileme projeleri bulunmaktadır. Halen devam etmekte olan projeler ise Vigan, Basco,
Calayan, Virac ve Antique'teki havalimanı rekreasyon çalışmalarıdır.
Söz
konusuı
projelere
ilişkin
ihaleler,
resmi
sayfa
olan,
http://build.gov.ph/Home/Projects/agency=DOTr adresi üzerinden takip edilebilmekte olup,
özellikle müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe iştigal eden firmalarımız açısından fırsat
niteliğinde olabileceği değerlendirilmektedir.
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Moğolistan’da KOVID-19'A Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı
Moğol Başbakanı L. Oyun-Erdene 23 Şubat’ta 2. Merkez Hastanesinde AstraZeneca'nın KOVID19 aşısını oldu ve ülkenin normal yaşama dönmesini sağlayacak aşılama programını başlattı.

Moğolistan, 'Sputnik-V', 'Sinopharm', 'AstraZeneca' ve 'Pfizer' aşılarını almak için soğuk zincir
tesislerini ve diğer gerekli altyapıyı hazırladı. Bu çerçevede Moğolistan, Hindistan Hükümeti
tarafından verilen 150.000 doz Made in India, Covishield Astra Zeneca Aşısı ve Sinopharm
olarak bilinen China National Pharmaceutical Group Corp tarafından geliştirilen 300.000 doz
KOVID-19 aşılarını 22 Şubat’ta aldı.

Moğolistan KOVID-19'a karşı aşılamayı 23 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlatırken, temmuz
ayına kadar yaklaşık 2 milyon Moğol'un aşılanması bekleniyor. Dünden itibaren, öncelikle ön
saflarda çalışanlar olmak üzere aşamalı bir aşılama programı başlatıldı.
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Avustralya 2021 Yılı Ocak Ayı'nda Da Dış Ticaret Fazlası Vermeye Devam Etti
Avustralya İstatistik Bürosu'nun 2021 yılı Ocak ayı geçici verilerine göre;

Avustralya’nın 2021 yılı Ocak ayı ihracatı revize edilmiş Aralık ayı verilerine göre 3.047 milyon
AUD ve %9 oranında azalarak 35.173 milyon AUD’dan 32.126 milyon AUD’a geriledi. Söz
konusu azalışta, ihracatı 1.547 milyon AUD (-%10) azalan metal cevherleri, 488 milyon AUD (%39) azalan kırmızı et, 277 milyon AUD (-%8) azalan kömür ile 182 milyon AUD (-%7) azalan
altın etkili oldu. Metal cevheri ihracat düşüşünde, toplam cevher ihracatının %82'sini oluşturan
ve ihracatı 963 milyon AUD gerileyen demir cevheri en önemli rolü oynadı. Demir cevheri
ihracatındaki bu düşüş miktar bazındaki azalıştan kaynaklanmakla birlikte, gerek Çin’in
talebinin devam etmesi gerekse Brezilya’nın üretimde karşılaştığı sorunlar nedeniyle birim
fiyatındaki %7 oranındaki artış bu düşüşün etkisini azalttı. Kırmızı etteki ihracat düşüşü ise
kemiksiz sığır etinden, kömür ihracatındaki daralma ise sert koklaşabilir taş kömüründen
kaynaklandı. Buna karşın, doğal gaz ihracatı 249 milyon AUD (%9), dünyadaki fiyat artışlarına
da bağlı olarak ülkenin yağlı tohum ihracatı ise 156 milyon AUD (%88) artış kaydederek, söz
konusu düşüşleri bir nebze olsun telafi etti. Avustralya’nın en önemli ihracat pazarları olan
Çin, Japonya, ABD ve Güney Kore’ye yönelik ihracat 2021 yılı Ocak ayında azalırken,
Hindistan’a yönelik ihracat ise çok küçük değerde olsa da artış kaydetti. Avustralya’nın
ülkemize yönelik ihracatı ise, 2021 yılı Ocak ayında Aralık ayına göre %1,25 oranında artışla 80
milyon AUD’dan 81 milyon AUD’a yükseldi.
Avustralya’nın 2021 yılı Ocak ayı ithalatı ise revize edilmiş Aralık ayı verilerine göre 2.626
milyon AUD ve %10 oranında azalarak 25.998 milyon AUD’dan 23.372 milyon AUD’a geriledi.
Söz konusu düşüşte ithalatı, 845 milyon AUD (-%23) azalan karayolu taşıtları, 234 milyon AUD
(-%16) azalan genel endüstriyel amaçlı makineler, 196 milyon AUD (-%13) azalan çeşitli imalat
sanayi ürünleri, 168 milyon AUD (-%11) azalan elektrikli makineler, 167 milyon AUD (-%16)
azalan ofis ve otomatik veri işleme makineleri, 155 milyon AUD (-%9) telekomünikasyon ve ses
ekipmanları ile 143 milyon AUD (-%12) azalan özel makineler etkili oldu. Karayolu taşıtları
ithalatındaki düşüş zayıf küresel üretimden kaynaklanırken, çeşitli imalat sanayi ürünlerindeki
düşüş, video oyunları ve egzersiz ekipmanlarındaki, elektrikli makine ithalatındaki düşüş güneş
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panellerinden, ofis ve otomatik veri işleme makineleri ithalatındaki düşün bilgisayarlardan,
telekomünikasyon ve ses ekipmanları ithalatındaki düşüş cep telefonlarından kaynaklanırken,
traktör ithalatındaki düşüş ise özel makine ithalatının düşmesine neden olmuştur. Söz konusu
ürünlerde yaşanan ithalat düşüşlerine karşın, petrol mamullerinde dizel ithalatının 185 milyon
AUD artmasına bağlı olarak, 426 milyon AUD (%27) ve tıbbi ve ilaç ürünlerinde ise 168 milyon
AUD (%19)artış kaydedildi. Avustralya pazarında en büyük paya sahip ülkelerden yaptığı ithalat
ise; telekomünikasyon ve ses ekipmanları ve çeşitli imalat sanayi ürünlerindeki gerilemeye
bağlı olarak Çin’den 1.429 milyon AUD (-%17), karayolu taşıtlarından dolayı Japonya’dan 433
milyon AUD (-%25), traktörden kaynaklı ABD’den 179 milyon AUD (-%7) düşerken, petrol
mamullerine bağlı olarak Malezya'dan yapılan ithalat 191 milyon AUD (% 64) artış gösterdi.
Avustralya’nın ülkemizden gerçekleştirdiği ithalat ise, 2021 yılı Ocak ayında Aralık ayına göre
%23,3 oranında gerileme ile 120 milyon AUD’dan 92 milyon AUD’a düştü.
Bu kapsamda, 2021 yılı Ocak ayında Avustralya dış ticarette 8.754 milyon AUD fazla vermiş
oldu.

Slovenya Koper Limanı 2020 Yılı Net Karı Açıklandı
Slovenya Luka Koper Limanı İşletmecisi 2020 yılı net karının pandemi etkisinden dolayı %21
azaldığını ve satışların 2020'de % 8 azalarak yıllık 210 milyon Euro'ya düştüğünü açıkladı. Şirket,
salgın boyunca normal çalıştığını ve bu nedenle kargo hacminin diğer bazı limanlarda olduğu
kadar azalmadığını bildirdi.
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Peru/Lima Ticaret Odası’nın Önümüzdeki Dönem Düzenleyeceği Sanal Fuarlar
Lima Ticaret Odası'nın önümüzdeki dönem düzenleyeceği sanal fuarlara ilişkin bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
•

VII EXPOPOSTGRADOS 2021 – Lisanüstü Çalışmalar Sanal Fuarı, 20- 21 Mayıs
2021, http://expopostgrados.com/+51981072478(whatsapp) expopostgrados@cam
aralima.org.pe

•

VIII EXPODRINKS & DELIFOOD 2021 - Yiyecek ve İçecek Sanal Fuarı 6- 7 Ağustos
2021, https://www.expodrinksdelifood.com/, +51981072478(whatsapp)
feriasccl@camaralima.org.pe

•

15.º TECNOSALUD - Sağlık Fuarı - 1-3 Eylül 2021 https://www.tecnosalud.com.pe/
+51981072478 (whatsapp) tecnosalud@camaralima.org.pe

•

1rst BELLEZA MUJER - Kozmetik Fuarı – 17-19 Kasım 2021 http://bellezamujer.pe/,
+51981072478 (whatsapp) feriasccl@camaralima.org.pe
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Birleşik Krallık ’Tan İthalat Yapan Deniz Aşırı Firmalara Devlet Garantili Kredi
Desteği
Financial Times gazetesinde bugün yayınlanan haberde Brexit sonrası ticareti arttırmak
amacıyla deniz aşırı İngiliz malı alıcılarına devlet garantili krediler sunulmasına ilişkin program
başlatılacağı açıklanmıştır.
Hükümetin ihracat kredisi garanti departmanı UK Export Finance tarafından yapılan
açıklamada; İngiltere’den mal ve hizmet ithal edenlerin İngiliz ürünlerini satın almak için ihtiyaç
duydukları finansmanı sağlamalarına yardımcı olmak için bir program başlatılacağını ve
program kapsamında bankaların İngiltere'den mal satın alan şirketlere devlet geri ödeme
garantili 30 milyon Sterlin'e kadar kredi verebileceği açıklanmıştır.
Yetkililer, programın denizaşırı alıcılarla ihracat sözleşmeleri yapmak isteyen küçük İngiliz
firmalar için yeni ticaret fırsatları yaratacağını belirtmektedirler.

Birleşik Krallık İşsizlik Oranı Son Üç Aylık Dönemde %5,1’E Ulaştı
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan verilere göre Ekim-Aralık arası son üç aylık
dönemde işsizlik %5,1’ e yükselmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında
1,3 yüzde puan ve önceki çeyreğe göre 0,4 yüzde puan daha yüksektir.
Benzer şekilde Birleşik Krallık istihdam oranının Aralık 2020'ye kadarki üç ayda % 75 olduğu
tahmin edilmektedir ve bu oran bir önceki yıla göre 1,5 yüzde puan ve bir önceki çeyreğe göre
0,3 yüzde puan daha düşüktür.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, işsizlik oranının artmaya devam ettiği ve istihdam
oranının düşmeye devam ettiği; Şubat 2020'den bu yana, bordrolu çalışanların sayısının
726.000 azaldığı ve en büyük düşüşün 18-24 yaş grubunda olduğu belirtilmiştir.
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Güney Afrika Cumhuriyeti: İşsizlik Oranı
Güney Afrika Cumhuriyeti İstatistik Ofisi (StatsSA) tarafından açıklanan 2020 yılı 4'üncü çeyrek
işgücü istatistiklerine göre, ülkede işsizlik oranı %32,5'e yükselmiştir. İş aramaktan umudunu
kesmiş ve aktif iş aramayı bırakmış kesimin de dahil edildiği genişletilmiş tanıma göre ise işsizlik
oranı %42,6 olarak gerçekleşmiştir.
Genç nüfus işsizliği itibariyle ise 15-24 yaş arası nüfusun işsizlik oranı %63,2 (genişletilmiş
tanımla %73,8), 25-34 yaş arası nüfusun işsizlik oranı ise 41,2 (genişletilmiş tanımla %50,7)
olarak kaydedilmiştir.
Açıklanan işsizlik rakamları, İstatistik Ofisinin Çeyrek Dönem İşgücü İstatistiklerini (Quarterly
Labor Force Survey) yayımlamaya başladığı 2008 yılından bu yana kaydedilmiş en yüksek
işsizlik rakamlarına tekabül etmektedir.
StatsSA tarafından yayımlanan 2020 yılı 4. çeyrek işgücü istatistiklerine şu adresten
erişilebilmektedir: http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02114thQuarter2020.pdf
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Endonezya: Yabancı Yatırımcılar Lehine Yeni Düzenlemeler
Endonezya hükümeti, potansiyel yatırımcılara mali ve mali olmayan teşvikler vaat eden ve
durgunluğun vurduğu ülkeye yatırım akışını teşvik etmek için yabancı yatırım üzerindeki bazı
kısıtlamaları kaldıran öncelik listesini içeren bir düzenleme yayınladı.
Kısa süre önce kabul edilen Yeni İstihdam Yasasının unsurlarının şartlarını belirleyen 10/2021
sayılı düzenleme, öncelikli yatırım listesinin yüksek teknolojili, öncü, ihracata yönelik,
araştırma odaklı, sermaye ve emek yoğun endüstrileri ve ulusal stratejik projeleri
kapsamaktadır. Düzenlemeler 2 Şubat’tan 30 gün sonra yürürlüğe giriyor
Düzenleme aynı zamanda resmi olarak hükümetin negatif listesini (DNI – Endonezya’da
Yabancı yatırımcıların hangi alanlarda faaliyette bulunamayacaklarını gösteren liste) ıskartaya
çıkarıyor. Uyuşturucu ve kumar da dahil olmak üzere altı yasaklanmış sektör ve hükümet
tarafından yürütülebilen işler dışında, tüm iş sektörlerinde hem yabancı hem de yerli
yatırımlara izin veriyor. Ancak yabancı yatırım, bazı sektörlerde hala sınırlandırılmıştır.
Öncelik listesinde yer alan endüstriler, vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve serbest
lisanslama prosedürleri dahil olmak üzere hem mali hem de mali olmayan teşvikler yer
alacaktır. Vergi muafiyetine uygun işletmeler e-ticaretten küçük ölçekli elektrik santrallerine
kadar uzanmaktadır. Petrol ve gaz rafinerileri, aşı üreticileri ve elektrikli araç ve EV aküsü
üreticileri vergi muafiyetleri için uygundur. (Jakartapost, 24 Şubat 2021)
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Peru’da Dış Ticaret Lojistik Operasyonlarının Faaliyetlerini, Devamlılığını Ve
Etkinliğini Teşvik Etmek Ve Sağlamak
11 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Peru’da dış ticaret lojistik operasyonlarının faaliyetlerini, devamlılığını ve etkinliğini teşvik
etmek ve sağlamak hususunda yeni düzenlemeler getirmektedir.
Söz konusu düzenlemelerin arasında; kamu ve özel kuruluşların belgelerinin ve süreçlerinin
dijitalleştirilmesini sağlamak, operasyonların süresini optimize etmek, lojistik zinciri boyunca
hizmet veren personelin bulaşma riskini önlemek ve azaltmak ve COVID-19'dan etkilenen dış
ticaret lojistik zincirinin hizmetlerinin maliyetlerinde şeffaflığı garanti etmek yer almaktadır.
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SORUNLAR ÖNERİLER VE FIRSATLAR

Slovakya'da Covid-19 Antijen Test Sonucu Pozitif Çıkan Sürücülere İlişkin
Uygulama
Slovakya'da C-19 antijen testi sonucu pozitif çıkan bir sürücü, pozitifliği onaylamak veya
çürütmek için C-19 PCR testi yaptırabilmektedir. PCR testi sonucu negatif çıkarsa yolculuğuna
devam edebilmektedir. PCR testi sonucu pozitifse, aşağıda linki verilen karantina tesislerinden
birisinde karantinaya girmesi gerekmektedir (Evi Slovakya’da olan birisi için ev karantinası da
mümkündür). Sürücünün 14 gün boyunca Slovakya’da zorunlu karantinada kalması
gerekmektedir. 14 gün sonra başka bir test sonucu beklemesine gerek olmadan tesisten ve
ülkeden ayrılabilmektedir. Karantina tesisleri ücrete tabidir ve konaklama ücretinin firmanın
kendisi tarafından karşılanması gerekmektedir. Test sonucu pozitif çıkan sürücünün taşıdığı
yük, başka bir sürücü tarafından teslim alınabilmektedir. Ancak sürücülerin karşılıklı temastan
kaçınması gerekmektedir. Pozitif sürücü başka birisiyle yakın temas halindeyse, o kişinin de
teste girmesi ve pozitifse karantinada kalması gerekmektedir.

Slovakya’daki Karantina Tesisleri:

https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie
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GÜNCEL GELİŞMELER

İngiliz Primark Yunan Pazarına Girmeyi Düşünmekte
Düşük maliyetli hazır giyim perakendecisi Primark'ın Yunan pazarını takip ettiği, Elliniko'da inşa
edilecek iki alışveriş merkezinden birinde mağaza açmak üzere 10.000 metrekare alan talep
ettiği basına yansımıştır.
Avrupalı en büyük giyim perakendecilerinden birinin Yunan pazarına girişi ile, piyasada yerel
(Jumbo gibi) ve yabancı (H&M; Zara gibi) emsalleri arasında yaşanacak rekabet nedeniyle
ülkenin sektörel iş haritasının yeniden oluşturulacağı beklentisi vardır. Zira Primark çocuk
giyimden, ev eşyasına ve gıda reyonuna geniş bir yelpazeye hitap etmektedir.
Primark, esas olarak şeker ürünleri sektöründe faaliyet gösteren, Londra borsasına kayıtlı
İngiliz grubu ABF'nin bir yan kuruluşudur.
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İran’da Günde 200 Milyon ABD Doları Değerinde Kripto Para Ticareti
Yapılmaktadır
Tasnim haber ajansına yayımlanan bir raporda, halihazırda İran’da 20’ye yakın kripto para
ticareti platformu olduğu, bunların hiçbirisinin Merkez Bankasından bu bağlamda çalışma
ruhsatı olmadığı ve bankaların ödeme sistemini riyal üzerinden kullanarak Bitcoin gibi kripto
para ticareti yaptıkları kaydedilmiştir. Raporda devamla, yaklaşık 1 milyon İran vatandaşının
kripto para alışverişinde bulunduğu, İran’ın en büyük dijital para platformunun yaklaşık 600
bin kullanıcısı olduğu ve 24 saat içinde sadece 12 kripto para türünde 1,4 trilyon Tümen
(yaklaşık 55 milyon 840 bin ABD Doları) değerinde ticaret yapıldığı yazılmıştır. Raporda ayrıca,
bahsekonu kripto para platformunun İran piyasasının %30’unu kapsadığını kabul ederek,
İranlıların günlük kripto para ticaretinin yaklaşık 200 milyon ABD Doları değerinde olduğu
belirtilmiştir.

İran, Afrika'ya Olan İhracatını Artırmak İçin 200 Milyon Avro Kredi Ayırdı
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri Ofisi Genel Müdürü Ferzad Pilten yaptığı
açıklamada, hükümetin yeni ihracat piyasalarına ürün ve hizmet ihraç edenlere destek
sağlanması programı çerçevesinde Ulusal Kalkınma Fonu’nda ihracatta kolaylaştırma alanı için
ayrılan 2 milyar ABD Doları değerindeki krediden Afrika ülkelerine ihracat yapmak isteyenlere
200 milyon Avroluk kredi sağlanmasının onaylandığını belirtmiştir.

İran'ın Petrokimya Üretimi Artmaya Devam Ediyor
İran Milli Petrokimya Endüstrisi Şirketi Üretim Kontrol Müdürü Celal Mirhaşemi yaptığı
açıklamada yıl sonuna kadar (20 Mart 2021) petrokimya ürünlerinin toplamda 61 milyon tona
ulaşacağını ve bu yılki (20 Mart 2020-20 Mart 2021) üretimin bir önceki yıla göre %9 oranında
artacağının öngörüldüğünü ifade etmiştir.
İran'ın orta vadede 120 milyon ton petrokimya üretim hedefi bulunmaktadır.
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AB Macaristan'dan Sınır Kontrollerini Kolaylaştırmasını İstedi
Macaristan ve diğer beş üye ülke, Avrupa Komisyonu'ndan Covid-19 salgınının yayılmasını
engellemek için getirilen sınır kısıtlamalarını hafifletmelerini emreden bir mektup aldı.
Komisyon ayrıca Macar makamlarını, yeniden kısıtlamalar kabul etmeleri halinde onaylanmış
tavsiyelere göre hareket etmeye çağırdı. Macaristan'ın yanıt vermek için on günü olduğu
belirtildi. Sözcü Christian Wigand, söz konusu süre içinde Macaristan tedbirlerini AB
direktifleriyle uyumlu hale getiremezse, Komisyonun gerekli yasal adımları atmayı düşünmek
zorunda kalacağını söyledi. Komisyon ayrıca, bu ülkelerdeki giriş ve çıkış kısıtlamalarını endişe
verici bulduğu için Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve İsveç'e mektuplar göndermiştir.
Reuters'in bildirdiğine göre Komisyon, malların ve insanların AB içindeki dolaşımına daha az
kısıtlayıcı bir yaklaşımı koordine etmeye çalışıyor. (nepszava.hu; reuters.com)

Macar Enerji Şirketi MOL Yeni Stratejisini Duyurdu
Enerji şirketi MOL Çarşamba günü yaptığı açıklamada, MOL'un 2016'da açıklanan uzun vadeli
stratejisini güncellediğini ve fosil yakıt üretiminden uzaklaşarak kimya endüstrisine doğru
çeşitlendirmeye öncelik verdiğini söyledi. MOL, fosil yakıtlara olan talebin azaldığını
gözlemledi. MOL, atık yönetimi ve geri dönüşüm pazarına, karbon yakalama, geri kazanım ve
depolamaya ve ikinci nesil biyoyakıt pazarına girmeyi planlıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde
MOL, Orta ve Doğu Avrupa'daki döngüsel ekonomide kilit bir oyuncu olmak için düşük
karbonlu ve sürdürülebilir projelere 1 milyar dolar yatırım yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Zsolt Hernádi, zor yılların geldiğini söyledi, ancak MOL’ün zor yılları sevdiğini, çünkü
şirketi olacağını bildiği değişiklikleri uygulamaya motive ettiğini belirtti. MOL, Orta ve Doğu
Avrupa'da lider bir sürdürülebilir kimyasallar şirketi olmayı hedefleyerek, sonraki işlerinde
yakıt üretiminden kimya endüstrisine geçişi hızlandırıyor. Tüketici hizmetlerinde, MOL hala
bölgede pazar lideri, yüksek oranda dijitalleştirilmiş perakende ve karmaşık mobilite hizmet
sağlayıcısı olma hedefine sahiptir. (portföy.hu; index.hu; napi.hu; origo.hu; hvg.hu)
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Romanya'nın Kamu Borcu 2020 Yılında Tüm Yılların En Yüksek Rakamına Ulaştı
Romanya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 yılının sonunda 373,6 milyar Lei olan kamu
borcu 2020 yılında 124,7 Milyar Lei artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 498,35
milyar Lei'ye yükselmiştir. Romen basınında yer alan haberlere göre Hükümet, koronavirüs
salgınıyla mücadele ve ekonomiyi desteklemek için harcamaları artırırken, gelirler virüsün
yayılmasını sınırlandıran kısıtlamalardan etkilenmiş ve bütçe açığı geçen yıl 102 milyar Lei
olarak rekor seviyeye ulaşmıştır. GSYİH yüzdesi olarak, kamu borcu 2019 yılının sonunda %
35,3'ten 2020 yılının aynı döneminde % 47,7'ye yükselmiştir.
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Türkmenistan Azerbaycan Arasındaki Mutabakata İlişkin Detaylar Belli Oldu
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hazar
Denizi'ndeki "Dostluk" sahasının hidrokarbon kaynaklarının müşterek olarak araştırılması,
geliştirilmesi ve satın alınmasına ilişkin "Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Üzerine"
anlaşma metni Kanun Tasarısına yansıtılmıştır. Mutabakat çerçevesinde,
Dostluk" sahasının coğrafi koordinatları belirlenecek,
"Dostluk" sahasının hidrokarbon kaynaklarının%30'u Azerbaycan Cumhuriyeti ile% 70'i
Türkmenistan arasında dağıtılacak, “Dostluk" alanından çıkarılan ve uluslararası pazara
ihracatı düşünülen hidrokarbon kaynaklarının taşınması, Azerbaycan'ın rekabet edebilirlik
koşulları esas alınarak, mevcut taşıma transit sistemleri kullanılarak norm ve uygulamalara
uygun olarak gerçekleştirilecektir.
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KIBY'de Yeni Covid Tedbirleri Ve Kısıtlamalar
Covid pandemisinde ortaya çıkan yeni gelişmeler kapsamında KIBY İçişleri Bakanlığı tarafından
bazı yeni kısıtlayıcı kararlar alınmıştır. Buna göre tedavi amacıyla gelenler ile diplomatik
heyetler ve uluslararası kuruluş çalışanları haricinde merkezi ve güney Irak tarafından KIBY'e
turistik amaçlı girişlerin durdurulduğu açıklanmıştır.

Jamaika: COVID-19 Salgını İle İlgili Son Gelişmeler
Jamaika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 23 Şubat tarihi itibariyle son 24
saatte 193 yeni vaka ile birlikte teyit edilen hasta sayısı 22.019'a (8.292 aktif vaka) yükselmiştir.
İyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 13.107, şüpheli sayısı ise 17.986'dır. Ölüm sayısı toplam 406
olup, toplam 49 ölümün nedeni ise inceleme altındadır. Son 24 saatte 1.017 test
gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar tamamlanan toplam test sayısı 196.759'dur. Yerel
basında yer alan haberlerde, Jamaika Hükümetinin halkın aşırı tepkisi nedeniyle, aşılama
programı bütçesini yaklaşık 49 milyon dolar düşürdüğü ve Sağlık Bakanı Dr. Christopher
Tufton'un ön-saflarda çalışan sağlık personeli dahil halkın COVID-19 aşısı konusundaki
çekincelerini endişeyle karşıladığı, ayrıca Jamaikalıları COVID-19 aşısı konusunda ikna etmek
için bir pazarlama ve halk eğitim programını finanse etmek için 422 milyon dolarlık vergi
mükelleflerinin parasını ayırmayı planladığı yönündeki iddiaları reddederek, ilgili bütçenin
azaltımına yönelik karardan memnun olunmadığı, hiç bir kurum ve kişinin bu karardan fayda
sağlamayacağını vurguladığı belirtilmektedir.
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Bahamalar: COVID-19 Salgını İle İlgili Son Gelişmeler
Bahamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre; 23 Şubat tarihi itibarıyla 19
yeni vaka tespit edilmiş olup, mevcut aşamada teyitli vaka sayısı 8.496 (990 aktif vaka),
iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 7.274'dür. Ölüm sayısı 179 olup, 15 ölümün nedeni ise
inceleme altındadır. Son 24 saatte 520 test gerçekleştirilmiş olup, toplam test sayısının 67.216
olduğu bildirilmektedir. Bahamalar Sağlık Bakanı Renward Wells basına verdiği demeçte,
100.000 doz Oxford/AstraZeneca aşısının tamamının önümüzdeki hafta başından hafta sonuna
kadar piyasaya sürülmesinin beklendiğini ve ayrıntılı açıklamanın Başbakan tarafından
yapılacağını belirtmiştir.

Küba: COVID-19 Salgını İle İlgili Son Gelişmeler
Küba Sağlık Bakanlığı (MINSAP) tarafından yapılan açıklamalara göre, 23 Şubat geceyarısı
itibariyle önceki güne göre 699 yeni vaka (22 Şubat itibariyle bu rakam son 24 saatte 836
kişiydi) olup, bunun 395'i Havana, 60'ı Pınar del Rio, 52'si Santiago de Cuba' da olmak üzere
teyit edilen hasta sayısı 46.896, şüpheli vaka sayısı 2.824, gözetim altında hasta sayısı ise
11.875'tir. Aktif 4.629 vakanın, 4.573'ünün durumunun stabil, 24'ünün ağır, 32'sinin kritik
durumda olduğu ve toplam 41.903 hastanın iyileşerek taburcu edildiği bildirilmektedir. Virüse
bağlı toplam ölü sayısı 22 Şubat’ta 4 kişi ve 23 Şubat’ta yine 4 kişi olmak üzere toplam Salgın
başlangıcından itibaren 308' kişiye ulaşmıştır. Son 24 saat içinde tamamlanan test sayısı ise
18.792, bugüne kadar gerçekleştirilen toplam test sayısı ise 2.319.222'dir. Küba İç Hastalıkları
Derneği Başkanı Emilio Fidel Buchaca Faxas, iyileşen COVID-19 hastalarının yüzde 30 ila 40'ının
koronavirüsü yendikten sonra temel hastalıklarının tedavi protokollerinde bir takım
ayarlamalara ihtiyaç olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, Hermanos Ameijeiras Klinik Cerrahi
Hastanesi Öğretim ve Araştırma Müdür Yardımcısı da, iyileşme dönemindeki yaklaşık 80 kadar
COVID-19 hastasını Ağustos ayından bu yana virüsün neden olduğu kalıntı lezyonları tespit
etmek için incelediklerini belirterek, kalıntı lezyon ne kadar ciddi olursa hastaların da o kadar
komplikasyon geliştirdiklerini ve PCR testi negatif çıktıktan sonra hastaların altı aya kadar
sürebilen öksürük, kronik yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ve eklem ağrıları ile anksiyete,
depresyon ve uyku bozuklukları gibi semptomları sürdürdüklerini belirtmiştir. Diğer taraftan
Küba’da değişik eyaletlerde Moleküler Biyoloji Labratuarlarının açılması çalışmaları devam
etmektedir. Bu şekilde değişik eyaletlerde halkın Covid-19 Salgınıyla mücadelede ihtiyaçlarını
karşılamak için PCR Test kitlerinin üretilmesi çalışamlarında en son açılan Mayabeque
Moleküler Biyoloji Labratuvarı ABD ambargosunun yaratmış olduğu olumsuz koşullara rağmen
üretimini hızla sürdürmekte iken yeni açılan Guantánamo Eyaleti Moleküler Biyoloji Labratuarı
da çalışmalarına günlük 22 bin PCR test kitleri üretmek üzere devam etmektedir. Mayabeque
Eyaletindeki Bejucal belediyesinde bulunan Ulusal Biyopreparasyon Merkezi (BioCen), aşı
adayı Soberana 02'nin kendi tesislerinde üretim ve ölçeklendirme aşamasına girdiğini
duyururken, aşının III. aşama klinik denemesinin Mart ayının ilk günlerinde yaklaşık 42.600
kişinin aşılanmasıyla başlanacağını duyurmuştur. Hatırlanacağı üzere Küba’da Covid-19 için
kullanılacak olan Soberana 02 aşısının üretim çalışamaları Finlay Aşı Enstitüsü (IFV), Moleküler
İmmünoloji Merkezi (CIM) ve Ulusal Biyopreparasyonlar Merkezi (BioCen) kurumlarının
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ortaklaşa yapımıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Covid-19'a karşı üretilen dört aşı
projesinden biri olan Küba'nın Soberana 02 aşısı ile ilgili klinik denemelerin ve araştırmaların
ıı. Faz denemelerinin Meksika'da başlayabileceği yolundaki haberlerin yerel basında yer alması
üzerine Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’dan, Meksika Sağlık Sekreterliğinin aşıyı
geliştiren Küba laboratuvarı ile temas halinde oldukları açıklaması gelmiştir.

AB-BK Ticaret Ve İşbirliği Anlaşması'nın Geçici Uygulama Süresinin Uzatılması
Avrupa Birliği'nin (AB) talebi üzerine, AB-Birleşik Krallık (BK) Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nın
28 Şubat 2021 tarihinde sona erecek geçici uygulama süresinin, AB'de gerekli iç onay
prosedürlerinin tamamlanabilmesini teminen, 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılması
kararlaştırılmıştır.
AB-BK Ortaklık Konseyi’nin BK kanadı geçici Eşbaşkanı Michael Gove tarafından, geçici
uygulama seçeneğinin, yarattığı belirsizlik nedeniyle BK tarafından tercih edilen bir sonuç
olmadığı ve bu sürenin daha da uzatılmasının belirsizliği de arttırdığı, bu doğrultuda AB’de iç
onay süreçlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir.
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Federal Almanya’da Sanayi Üretimi 2020 Yılında %10’Dan Fazla Azaldı
Federal Alman İstatistik Ofisi’nin yayımlamış olduğu ilk verilere göre, Alman endüstrisinde
2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, onda bir daha az üretim gerçekleşmiştir. Açıklanan veriler
uyarınca, enerji ve inşaat sektörleri hariç olmak üzere imalat sektörü 2020 yılında, bir önceki
yıla göre, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %10,8 oranında daralmıştır. Özellikle,
pandeminin ilk aylarında alınan önlemler çerçevesinde, sanayi üretimine ilişkin olarak Nisan
2020’de, bir önceki yılın aynı ayına göre, %29,7 ve Mayıs 2020’de, yine 2019 yılının aynı ayına
göre, %23,4 oranında bir azalma tespit edilmiştir. Buna karşın Aralık 2019’a kıyasla Aralık
2020’de sanayi üretimi sadece %1,5 oranında azalmıştır. Madencilik ve imalat sektörlerinde
faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin satışları 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, %10,1 oranında
azalmıştır. Aynı zamanda, yurt içi satışlar %8,3 ve yurt dışı alıcılara satışlar ise %11,9 oranında
düşmüştür. Almanya’da 2020 yılında üretim alanında en keskin düşüş otomotiv endüstrisinde
gerçekleşmiştir. Motorlu taşıt ve motorlu taşıt parçası üreticileri 2020 yılında, bir önceki yıla
göre, toplam %25 oranında daha az üretim gerçekleştirmiştir. En belirgin azalmalar %84,3’lük
oran ile Nisan ayında ve %52,7’lik bir düşüş ile ise Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Anılan
sektördeki satışlar %17,8’lik oran ile 2019 yılı seviyesinin altında kalmıştır.
Öte yandan, makine endüstrisi de 2020 yılında %13,8 oranında bir düşüş yaşamıştır. Özellikle,
Nisan 2020’de üretimin %28,6 oranında düştüğü ifade edilmiştir. Bununla birlikte, anılan
sektördeki satışlar da, aynı yıl içerisinde fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak, %13,7
oranında azalmıştır. Aynı zamanda, metal endüstrisinde de üretim %11,6 oranında düşmüştür.
Bunun yanı sıra, hazır giyim sektöründeki üretimde, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış
olarak %20 oranında azalma kaydedilmiştir. Ayrıca, deri, deri ürünleri ve ayakkabı üretimi
alanında %17,6’lık bir düşüş gerçekleşmiştir. Hazır giyim sektörünün en keskin düşüşü ise
%56,1’lik bir oran ile Nisan 2020’de döneminde yaşanmıştır.
Almanya’da 2020 yılında pandemi nedeniyle üretimdeki düşüşten en az etkilenen sektörler
gıda, yem ve kimya sektörleri olmuştur. Bu çerçevede, gıda ve yem üretimi %2,8 oranında
düşerken, kimya ürünlerinin üretiminde ise %1,1’lik azalma kaydedilmiştir. Belirtilen dönemde
%3,1’lik bir artış ile ahşap endüstrisi üretimde yükseliş gösteren tek endüstri olarak kayıtlara
geçmiştir.
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Avusturya Hükümeti Covid-19 Salgını Kapsamında Üç Yeni Ekonomik Yardım
Paketi Açıkladı
Avusturya Federal Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisinin korona virüs sürecini daha rahat
atlatmasına yönelik üç ilave yardım paketi açıklamıştır. Yardımlar kapsamında, şirketler daha
yüksek oranda desteklenecek olup, korona kısıtlamalarına bağlı nedenlerle ekonomik krizden
dolaylı olarak etkilenen şirketler için yardım ödemeleri gerçekleştirilecektir.
Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Sayın Gernot Blümel‘in
Avrupa Birliği nezdindeki girişimleri sonucunda desteklerdeki tavan seviyelerinin yükseltildiği
belirtilmiştir. Bu kapsamda, Avusturya hükümeti, ülkedeki şirketlerin yardımlardan en üst
seviyede faydalanması amacıyla ulusal düzeydeki yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde
gerçekleştirdiğini açıklamıştır.
Bu bağlamda, ilk yardım paketi olarak, sabit giderleri desteklemek amacıyla daha önce şirket
başına 800 bin Avro olan üst sınırın 1,8 milyon Avro‘ya, ciro kayıp desteği üst sınırının ise 3
milyon Avro‘dan 10 milyon Avro‘ya yükseltildiği ifade edilmiştir.
Maliye Bakanı Blümel, eski sistemde orta ölçekli şirketlerin üst yardım sınırına kısa sürede
ulaşması ve yardım miktarının yetersizliği nedeniyle firmaların ayakta kalmakta zorlandığını
belirterek, eski yardım sistemi kapsamında 670 şirketin üst yardım sınırına ulaştığını ve bu
şirketlerde 300 bin çalışan olduğunu açıklamıştır. Blümel, yardım miktarı üst sınırlarının
yükseltilmesi ile bu şirketlerin likiditelerinin garanti altına alınacağını ve istihdamın
korunacağını vurgulamıştır.
Diğer yardım paketi kapsamında, Kasım 2020 – Haziran 2021 dönemi arasında, bir ay içerisinde
en az %40 satış kaybı yaşayan şirketler için belirli koşullarla anılan aydaki satış kayıplarının
%30’unun (azami 60 bin Avro‘ya kadar) desteklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu yardım
kapsamında şirketlerin korona virüsten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesine
bakılmaksızın satış kaybına göre destek verileceği ifade edilmiş olup, anılan desteğe ilişkin
taleplerin 16 Şubat 2021 tarihi itibariyle alınmaya başladığı vurgulanmıştır.
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Son yardım paketi çerçevesinde, 2020 yılı Kasım veya Aralık aylarında bir önceki yılın aynı
dönemine göre satışlarında en az %40 kayıp yaşayan, cirolarının %50’si korona virüsten dolaylı
kapanan iş yerleriyle alakalı olan, ancak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle doğrudan
kapanması gerekmeyen şirketler için gelir yenileme desteği sağlanmaktadır. Desteklerden 16
Şubat 2021 tarihi itibariyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar yararlanmak mümkündür.
Avusturya
Hükümetinin
korona
desteklerine
yönelik
detaylı
https://www.bmf.gv.at/public/informationen/corona-hilfsmassnahmen.html
adresinden ulaşılması mümkündür.

bilgiye
internet

Gana 600.000 Doz Covid-19 Aşısını Birleşmiş Milletlerin Covax Programı
Kapsamında Temin Eden İlk Ülke Oldu
Gana'daki UNICEF Temsilcisi Anne-Claire Dufay ve DSÖ Gana Temsilcisi Dr Francis Kasolo'nun
açıklamalarına göre, salgın başından bu yana 80.700'den fazla kişinin virüse yakalandığı ve
580'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gana halkı için COVAX Tesisi'ninden gelen ve Akra'da
Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslimi yapılan 600.000 adet aşı, AstraZeneca / Oxford aşısının ilk
teslimat diliminin bir parçası.
Böylece Gana COVAX Tesisinden COVID-19 aşılarını alan ilk Afrika ülkesi oldu. DSÖ'nün adil aşı
dağıtımını sağlamak için oluşturduğu bu programda aralarında Gana'nın da yer aldığı aşıya
erişimi zor olan az gelişmiş 92 ülkenin önceliği bulunmakta ve bu ülkelerle beraber 190 ülkeye
1 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar doz aşı dağıtılması planlanmaktadır.
Gana Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre aşılar 2 mart itibariyle ülkenin farklı
bölgelerindeki sağlık enstitülerine dağıtılacak ve ilk olarak sağlık çalışanları,60 yaş üstü
vatandaşlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, milletvekilleri, adalet çalışanları, güvenlik
personeli, öğretmenler ile dini liderlerin aşılanması planlanmaktadır.
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Tacikistan, Özbekistan Ve Afganistan'a Elektrik İhraç Edecek
Tacikistan 2021'de Afganistan ve Özbekistan’a elektrik ihracatını artırmayı planlamaktadır.
"Barki Tocik" Devlet holding şirketi Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadumar Asozoda,
düzenlediği basın toplantısında 2021'de Tacikistan'ın elektrik temini konusunda Afganistan ve
Özbekistan yetkili idareleriyle anlaşmalar imzalandığını bildirdi.
Asozoda'nın sözlerine göre şu anda Afganistan’a her gün 50 MW elektrik ihraç edilmektedir.
Nisan ayından itibaren elektrik arz hacminin 400-450 MW'a çıkarılması planlanmaktadır.
Asozoda'ya göre Özbekistan'a elektrik tedariki mevsimliktir. Anlaşma, 1,5 milyar kWh elektrik
ihracatını öngörmektedir. (Kun.uz)

Telegram Üzerinden Ticaret Yapanlar DijitalÖzbekistan: Kod Ve Sanal Yazar
Kasa Almaya Zorlanacak
1 Nisan'dan itibaren, internet üzerinden ticaret yapan girişimcilerin özel dijital kodlar almaları
gerekecektir. Bu, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın "Elektronik ticaret yönetiminin iyileştirilmesi
ve daha da geliştirilmesi için uygun koşulların yaratılması hakkında"ki Karar taslağı ile şart
koşulmaktadır. Belgenin kabul edilmesinin vergi tahsilatını 196 milyar Sum artırması
beklenmektedir.
Artık çevrimiçi ticarete katılanlar (sosyal ağlar ve haberciler dahil) şunları yapmak zorunda
kalacaktır:
•
•

- Vergi dairesine faaliyete başladığını bildirmek;
- Ticaret tavanına yerleştirilmesi gereken özel bir dijital kod almak (Projenin 1. Eki).

Aynı zamanda, "yasallaştırılmış" bir girişimci, aşağıdaki özelliklere sahip bir dizi dijital araca
erişebilecektir:
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•
•
•

- Elektronik sözleşmeler, faturalar ve mal almak için vekaletnameler hazırlama
işlemlerinde sanal bir kasa kullanımına izin verecek;
- E-ticaret çerçevesinde hesaplarla ilgili çevrimiçi bilgilerin vergi dairesine aktarılmasını
sağlayacak;
- İşlemle ilgili belgelerin kaydedilmesinden sonra kargo hareketini takip etmenin
mümkün olacağı "Kargo İzleme" bilgi platformunu kullanma imkanı verecektir
(Projenin 1. Eki).

Girişimciler, ticari faaliyetlerinin başlaması hakkında Vergi Komitesi’ni kendileri elektronik
ortam üzerinden bilgilendireceklerdir. Vergi Komitesi ise ticari kuruluşun kaydı için bilgileri
Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Hizmetleri Ajansı'nın otomatik sistemine aktaracaktır.
Girişimciler, Ortak Bilgi Platformu’nda satın alma, fatura, elektronik makbuz geçmişinin
saklanacağı kişisel hesapları aracılığıyla çalışacaktır. Sistem, katılımcılarının verilerinin gizliliğini
sağlayacaktır. (Uzdaily.uz)

Navoi Bölgesi Ve Hidroelektrik Sektöründeki Yatırım Projeleri Sunuldu
22 Şubat 2021 günü Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Navoi bölgesinde ve hidroelektrik
sektöründe uygulanacak yatırım projelerini dinledi. Navoi bölgesi bir sanayi bölgesi olup
madencilik, kimya, inşaat malzemeleri ve tekstil sektörleri bölge ekonomisinin "itici güçleridir".
Burada yılda 65 trilyon Sum'dan fazla endüstriyel ürün üretiliyor.
Bu sene Navoi bölgesinde 576 projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Projelerin toplam
değeri 18 trilyon 600 milyar Sum. Sektörler itibarıyla projelerin 200'ü sanayi, 179'u hizmetler
ve 197'si tarım sektöründedir. Bunların neticesinde yaklaşık 18 trilyon Sum’luk üretim
kapasitesi yaratılacak olup 16.000 istihdam sağlanacak. 123 milyon dolarlık ithalatı
karşılayacak ürün üretilmesi ve 125 milyon dolarlık ihracat sağlanması öngörülmektedir.
Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın 2 Mayıs 2017 tarihli Kararı ile "2017-2021 döneminde
hidroelektrik enerjisinin daha da geliştirilmesine ilişkin önlemler programı" onaylanmıştı.
Programda 34'ü yeni tesislerin inşası ve 31'i mevcut tesislerin modernizasyonu için olmak
üzere toplam 3,4 milyar dolar değerinde 65 proje yer alıyor. Bugüne kadar 1.100 megavatlık
12 proje başlatılmıştır. 950 megavatlık 20 proje son aşamada bulunmaktadır.
Bu yıl 1,42 milyar dolar değerinde 16 proje planlanmaktadır. 11 yeni hidroelektrik santrali inşa
edilecek ve 587 megawat elektrik gücü yaratılacaktır. Kalan 5 proje çerçevesinde mevcut
santraller modernize edilecek ve üretim kapasitesi artırılacaktır. (President.uz)
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Meksika "Sars-Cov-2 Aşısı" Ve "Tıbbi Kullanım İçin Oksijen Tankları" İthalatında
Gümrük Vergisini Sıfırladı
Meksika'da 22.02.2021 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname kapsamında
Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu değişikliği ile 3002.20.10 (SARS-CoV-2 Aşısı),
7613.00.02 (Tıbbi kullanım için oksijen tankları) ve 7613.00.99 (Diğer) tarife kodları gümrük
tarife cetveline eklenmiş, 7613.00.01 GTIP kodu ise iptal edilmiştir. Diğer taraftan anılan
Kararnamenin devamında 3002.20.10 ve 7613.00.02 tarife kodlu ürünlere uygulanan gümrük
vergilerinin sıfırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Kararname metnine Federal Resmi Gazete
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611928&fecha=22/02/2021)
internet
adresinden ulaşılabilmektedir.
Ayrıca 23.02.2021 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611974&fecha=23/02/2021) ile 3002.20.10
(SARS-CoV-2 Aşısı) tarife kodlu ürün, ithalatı ve ihracatı Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından
düzenlenen ürünler listesine eklenmiştir.
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Özbekistan: Sağlık Sistemine Yönelik Yeni Cumhurbaşkanı Kararı İmzalandı
"Sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesini etkin bir şekilde organize etmeye yönelik tedbirler
hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı kabul edildi.
Karara göre, sağlık sektörünü dijitalleştirmek ve tek bir bilgi sistemi setini tanıtmak, yönetim
sürecindeki fazla prosedürleri azaltmak, halka hizmet kalitesini artırmak, sağlık çalışanlarının
iş verimliliğini sağlamak ve bununla ilgili olarak kabul edilen dijital transformasyon
uygulamalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığının "Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Geliştirme Merkezi" devlet üniter şirketi temelinde, Sağlık Bakanlığının
himayesinde "IT-Med" limited şirketinin kurulması önerisi onaylandı.
"IT-Med" LLC’ye aşağıdaki ek görevler yükletilmiştir:
•
•

•
•
•
•
•

- sağlık sistemleri ve kuruluşlarındaki süreçlerin optimizasyonu, rasyonelleştirilmesi,
standardizasyonu ve otomasyonu;
- sağlık hizmetleri alanında bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için gerçekleştirilecek ve
uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilecek projelerin teknik ve
ekonomik parametreleri, konseptleri ve diğer proje ve ön proje belgelerinin
geliştirilmesi;
- tıp ve eczacılık alanında bilgi teknolojisi ve iletişim politikaları ve standartlarının
tanıtılması;
- "e-sağlık" tek bilgi sistemleri setinin tanıtılması ve izlenmesi, ayrıca onların diğer
devlet kurumlarının bilgi sistemleriyle entegrasyonunun sağlanması;
- sağlık hizmetleri sisteminde iş süreçlerinin ve IT yeniden yapılandırmasının (reengineering) geliştirilmesi ve bu alandaki uluslararası deneyimin uygulanması;
- belirlenen görevleri yerine getirmek için yatırımcıların, iş ortaklarının ve dış kaynak
hizmetlerinin dahil edilmesi;
- tıp sektörünün dijitalleşme kapsamını genişletmeyi amaçlayan, bilgi sistemleri ve
yazılım ürünlerini kapsayan tek bir sağlık bilgi sistemleri platformunun tanıtımı.
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1 Ocak 2024'ten itibaren, eczaneler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm tıp ve eczacılık
kuruluşları zorunlu şekilde ve kademeli olarak Tek Platform’a bağlanacaktır.
Sağlık alanında bilgi sistemleri, kaynaklar ve diğer yazılım ürünlerinin oluşturulması ve piyasaya
sürülmesi zorunlu olarak "IT-Med" LLC ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.
1 Ocak 2023 tarihine kadar halk ve sistem kullanıcılarının interaktif tıbbi hizmetler almasını
sağlayacak özel uygulamalar ve mobil uygulamalar geliştirilecek ve çalışmaya
başlatılacaktır. (Xabar.uz)

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mücevher Piyasasının Serbestleştirilmesine İlişkin
Kararı İmzaladı
Cumhurbaşkanı "Kuyumculuk endüstrisinin daha da gelişmesi için uygun koşulların
yaratılmasına yönelik önlemler hakkında"ki Kararı imzaladı. Karara göre:
Birincisi, 1 Mart 2023 tarihine kadar, kıymetli metallerin doğrudan bir sözleşme temelinde
veya geç ödeme şartıyla mücevher üreticilerine satışı prosedürü başlatılacak.
Buna göre kıymetli madenlerin, daha sonra hammadde şeklinde yeniden satış hakkı olmaksızın
doğrudan sözleşme temelinde %15 peşin ödeme ile 180 gün vadeli ödenmesine izin
verilmektedir. Bunun için "Navoi Madencilik ve Metalürji Kombinası" ve "Almalık Madencilik
ve Metalürji Kombinası" ile anlaşma temelinde "Milli Banka" garanti sağlamaktadır. "Milli
Banka", garantiyi yılda %2'ye kadar komisyonla sağlar.
İkincisi, 1 Nisan 2021'den itibaren:
•
•
•

•
•

- Takıların mekanik veya lazer yöntemlerini kullanarak orijinallik işaretini ve üreticinin
kişisel işaretini damgalamasına izin verilecektir.
- Markalama yöntemi mücevher üreticisi tarafından bağımsız olarak belirlenecektir.
- Tüzel kişilerin ürettikleri boyutlu külçeleri gerçek ve tüzel kişilere satmalarına izin
verilecektir. Bu durumda, fiyat üretici tarafından bağımsız olarak belirlenir (Londra
Kıymetli Madenler Borsası'nın sabah sabitleme fiyatı ve Merkez Bankası oranından az
olmayan miktarda).
- Kıymetli metaller ve kıymetli (yarı kıymetli) taşlardan yapılan takıların e-ticaret yoluyla
yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satılmasına izin verilecektir.
- Müşterinin, onun temsilcisinin ve lehtar sahibinin doğrulanması (onlardan kimlik
belgesi, devlet tescil belgesi, kurucu belgeler ve diğer bilgilerin sorulması) gerekli
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değildir (nakit olarak karşılıklı anlaşma durumunda işlemin toplam tutarı minimum
hesaplama miktarının 600 katını geçmemesi ve ödemenin bireylerin plastik kartlarıyla
yapılması durumunda).
Üçüncüsü, inci, elmas ve değerli taşlar ithalat gümrük vergisine tabi tutulmayacaktır.
Dördüncüsü, "Milli Banka" 6 aya kadar imtiyazlı dönem ile 3 yıllık bir süre için 300 milyon
Sum'a kadar mikro kredi sağlayacaktır.
Beşincisi, 1 Mayıs'a kadar kıymetli metallerin üretiminde ortaya çıkan hurda (parça) ve
atıkların, kıymetli metallerin ölçüm plakaları ve granüllerinin, kıymetli ve yarı kıymetli taşların,
kıymetli metal ve kıymetli taşlardan yapılan yarı hazır ürünlerin gerçekleştirilmesinde KDV
muafiyetine ilişkin taslak belge geliştirme görevi verilmiştir.
Altıncısı, İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı ve Özbekzargarsanoati Derneği, tüm ülke
çapında "Ishga Marhamat" ve mesleki eğitim merkezlerinde "öğretmen-öğrenci" tarzında
mücevher alanında eğitim kursları düzenleyecektir. (Gazeta.uz)
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