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Moğolistan’ın Başkenti Ulanbator’da 11-23 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Acil
Durum İlan Edildi
Devlet Acil Durum Komisyonu, başkent Ulanbator’da önümüzdeki 11-23 Şubat 2021 tarihleri
arasında Topyekûn Hazırlık Durumu rejimini uygulama kararını aldı.
Devlet Acil Durum Komisyonu Başkanı S. Amarsaikhan, “Topyekûn Hazırlık Durumu süresinde
salgın yayılmasını %3-4 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu günlerde Ulanbator’da ikamet
eden her aileden bir kişi olmak üzere toplam 420 bin kişiye kovid testi uygulanacak. Gıda,
benzin ve hastane malzeme dağıtımı yapan görevliler ancak PCR test sonucunu göstererek
trafiğe katılabilir. Eczane, hastane malzemesi, gida üretim fabrikası, dağıtım, et satışı ve
süpermarketler çalışacak. Kok kömürü dağıtım noktaları normal faaliyete devam edecek. Basın
kuruluş personelinin çalışmasına izin verilecek, ancak ev-ofis arasındaki trafiğine izin verilecek.
Sağlık kuruluş, yasama organları ve yerel bölge yönetim personelinin %15’i çalıştırılacak olup,
başkentte kurulan 73 noktada 38 tane PCR cihazını kullanıp günde 42 bin kişiye kovid testi
uygulanacak.
11 Şubat 2021 tarih saat 06:00- 23 Şubat 2021 tarih saat 06:00’ya kadar ilan edilen Topyekûn
Hazırlık Durumu günlerinde çalışmasına izin verilen 10 sektör aşağıdadır:
Elektrik, ısıtma, su temini
Sağlık kurumları
Benzin istasyonları
Gıda üretimi, ticareti, nakliyesi ve dağıtımı
Dezenfekte ve çöp temizlik hizmeti
Medya kuruluşları
Telekominikasyon kurumları
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Banka elektronik hizmeti ve ATM
Postane
Kok kömür tedariki ve dağıtımı
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bu günlerde halkın hareketi %90 oranında kısıtlanacak
olup, toplu taşıma araçları sivil vatandaşlara hizmet sunmayacak. Ancak çalışmasına izin
verilen kuruluş personeli iş kimliği ile nüfus cüzdanını göstererek saat 07:00-10:00 ve saat
17:00-20:00 arasında toplu taşıma aracına binebilecek. Özel aracını kullanacak personel iş
kimliğini göstererek trafiğe katılabilir. Özel araç kullanımı için bu sefer QR kodu
verilmeyecektir.
Topyekûn Hazırlık Durumun ilan edildiği günlerde bir aileden bir kişi ancak eve en yakın
bulunan sağlık kurumu, eczane, su tedarik yeri, kok kömür tedarik yeri, gıda marketine
gidebilir. Cenaze törenine katılacak kişiler ise PCR testini vermiş olmaları gerekmektedir.
Başkentte Topyekûn Hazırlık Durumun ilan edilmesi nedeniyle Beyaz Ay bayramı
münasebetiyle gerçekleştirilmesi öngörülen seyircisiz güreş yarışması iptal edilmiştir.
Başkente geçici olarak gelen yerel bölge vatandaşları 11 Şubat 2021 tarihine kadar PCR testini
vererek ikamet adreslerine gidebilecek.

Moğolistan Bankacılık Kanunu'nda Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girmiştir
Bankacılık Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı 28 Ocak 2021
tarihinde Moğolistan Parlamentosunda görüşülerek onaylandı.
Bankacılık Kanunundaki değişikliklerin uygulanmasının sağlanmasıyla ankanın hisselerinin
yoğunlaşmasını azaltacak ve mülkiyet-yönetim-kontrol dengesi yaratacaktır. Ayrıca, ticari
bankaların hisse sahibi olma ve yönetimi riskini azaltacak ve merkezileştirecek, banka sahipliği
ve bilgiye erişim yoluyla kamu gözetimi yaratacak, piyasa sinyalleri oluşturacak, bankacılık
denetiminin bağımsızlığını artıracak ve borsa üzerinde olumlu etkisi olacak birçok avantaja
sahip olacaktır.
Moğolistan'ın ticari bankalarındaki hissedarların yoğunluğu çok yüksek ve üç hissedar toplam
hisselerin yüzde 90'ından fazlasını elinde tutuyor. Kasım 2020 sonu itibarıyla, bankacılık
sektörünün toplam varlıkları 35,8 trilyon MNT'ye ulaştı ve bunun yaklaşık yüzde 90'ı
başkalarından toplanan sermaye ve geri kalan yüzde 10'u banka sahiplerinin mülkiyetindeydi,
bu nedenle sektörün yönetiminin iyileştirilmesi ve daha şeffaf hale getirilmesi gerekmekteydi.
Bu amaçla, Bankacılık Kanunu aşağıdaki dört temel ilkeye göre değiştirilmiştir. Bunlar şunları
içerir:
Bankayı şeffaf hale getirmek. Bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 12 banka vardır ve
sistemdeki en etkili 5 bankanın 30 Haziran 2022 tarihine kadar hisselerinin halka açık şirketler
olması ve finansal piyasalarda halka IPO çıkartmak kanunen zorunlu hale gelecektir. Diğer
bankalara açık veya kapalı anonim şirket olma seçeneği bırakılmıştır.
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Hissedarları merkezden uzaklaştırın. Bir hissedarın, tek başına veya ilişkili bir tarafla, bankanın
toplam çıkarılmış hisselerinin yüzde 20'sinden fazlasına sahip olmaması gerektiği kanunda
belirtilmektedir. Tüm bankaların bu yasal gerekliliği 31 Aralık 2023 tarihine kadar karşılaması
gerekmektedir.
Kanun, vadeli mevduat hesap sahibi vatandaş ve ailelerin yasal haklarını korumak için
bankanın tasfiye edilmesi ve rasyonalizasyon halinde ödeme sırasının açıklığa
kavuşturulmasını sağlar. Bu çerçevede vatandaşlar, vadeli ve vadesiz mevduat hesabındaki
paralarını tüzel kişilerden öncelikli olarak geri alır.
Bankacılık sisteminde etkili bir banka tanımı geliştirildi. Bankacılıkta İstikrar Yasası'na göre,
toplam sistemin yüzde beşinden fazlası, sistemik olarak etkili bir banka olarak tanımlanıyor.
Ancak bu düzenleme sadece pazar payını değil, bankanın aktiflerini, toplam işlemlerin ödeme
sistemindeki payını, bankanın temel faaliyetlerini, finansal sistemdeki ilişkisini, müşteri sayısını
ve diğer faktörleri de dikkate almaktadır.
Gelecekte bankalar anonim şirket haline geldiklerinde ve borsada menkul kıymet ihraç
ettiklerinde, şeffaflık, sermaye yeterliliği, karlılık durumlarına belirli kriterler getirilecek ve iyi
yönetim şartı geniş ölçüde aranacaktır.
(Moğolistan Merkez Bankası: https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2728)
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Danimarka Hükümeti, Kovid-19 Pasaportu Hazırlamaktadır
Danimarka Vergilendirme Bakanı Morten Bødskov yaptığı açıklamada Hükümet'in Ticaret
Odası ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde dijital bir Covid Pasaportu üretmeyi planladığını
belirtmiştir. Resmi sağlık portalı üzerinden bu hizmetin sağlanacağını ifade eden Morten
Bødskov, net olmamakla birlikte 3-4 ay sürmesi öngörülen çalışmalar kapsamında özellikle
sosyal ve kültürel hayatın normale dönmesinin sağlanacağını dile getirmiştir. Aynı şekilde, iş
amaçlı ziyaretlerin de bu kapsamda normalleşmesinin mümkün olduğu vurgulanmıştır.

Katar'da Yeni Kovid-19 Önlemleri Açıklandı
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Şubat 2021 itibarıyla Katar’da bazı covid
19 önlemleri tekrar uygulanmaya başlanacak.
Söz konusu açıklamaya göre, kamu ve özel sektördeki işyerlerinde azami %80 ofisten en az
%20 evden çalışacak şekilde %80-%20 uygulamasına geçilmesi, toplantılara katılımın 15 kişi ile
sınırlı olması, kapalı alanlarda en fazla 5, açık alanlarda en fazla 15 kişinin toplanmasına izin
verilmesi, oyun parkları, açık spor alanları, kapalı havuzların kapatılmasına karar verildi.
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Öte yandan, metro hizmetleri ve toplu ulaşım, Sinema ve tiyatrolar ve kreşler kapasitelerinin
azami %30’u kadar hizmet verebileceği, alış veriş merkezleri azami %50 kapasite ile
çalışabileceği ancak food court’lar kapatılacağı, tüm özel ve devlet okullarındaki dönüşümlü
eğitim sistemine ve Katar’a giriş ve çıkışlardaki mevcut seyahat uygulamalarına devam
edileceği açıklandı.
Bakanlar Kurulu ayrıca tüm vatandaşları kesinlikle gerekli olmadıkça kamu ve özel kuruluşları
ziyaret etmemeleri ve işlemlerini online yapmaları konusunda uyardı.

Enerji Sektöründe Teksas'ta Yaşanan Güncel Gelişmeler
Enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin son dönemde Teksas’ta yerel basına yansıyan haber ve
yorumlarda öne çıkan konular aşağıda özetlenmektedir:
- Son haftalarda ekonomide görülen olumlu gelişmeler üzerine ABD için referans olan Batı
Teksas (WTI) endeksine göre petrol fiyatı 55,66 ABD Dolarına yükselmiştir.
- Petrol varil fiyatının 50 ABD Doların üzerindeki istikrarını sürdürmesiyle birlikte ABD enerji
firmalarının faaliyet gösterdiği petrol ve doğal gaz üretim kuyusu sayısı 384’e yükselmiş,
Teksas’ta da faaliyet gösteren petrol ve doğal gaz üretim kuyusu sayısı da 7 artışla 182 olarak
açıklandığı,
-COVID-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl zor durumda kalan ABD’nin iki büyük petrol
firması Exxon Mobil ve Chevron arasında şirketlerin birleştirilmesi görüşmelerinin yürütüldüğü
ortaya çıkmıştır.
-Exxon Mobil’in gelirinin 2020 yılında geçen yıla kıyasla %31,5 oranında azalarak, 264,94 milyar
ABD Dolarından 181,5 milyar ABD Dolarına düşmüş, şirketin sermeye harcamalarının 21,4
milyar ABD Doları olduğu ve mevcut kriz bağlamında operasyon masrafları %15 oranında
azaltılmıştır,
-Houston merkezli ConocoPhillips petrol firmasının 2019 yılında 36,67 milyar ABD Doları olan
gelirinin 2020 yılında 19,26 milyar ABD Doları seviyesine düştüğü belirtilmektedir.
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Avustralya'da Konut Kredisi Rekor Seviyede Arttı
Avustralya İstatistik Bürosu Aralık ayı verilerine göre, konut kredisi kullanımı 2020 Aralık
ayında bir önceki aya göre %8,6 oranında artarak 26 milyar Avustralya Doları’na (AUD)
yükselirken, 2019 yılı Aralık ayına göre ise %31,2 artış kaydetti. Söz konusu artışta
Avustralya’daki tarihi seviyelerdeki düşük faiz oranlarının yanısıra, merkezi ve eyalet
hükümetlerinin Covid-19 salgının ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak
için uygulamaya koydukları ev sahibi olmayanlar için yeni konut inşaatına ilişkin hibe destekleri
de etkili oldu.
Diğer taraftan, ikamet amaçlı konutlar dışında kalan iş veya yatırım amaçlı konutlar için kredi
kullanımı ise bu dönemde %8,2 oranında artarak 6 milyar AUD’a ulaştı. Buna karşın
kişisel/tüketici kredi kullanımı ise %0,5 oranında geriledi.
Söz konusu verileri destekleyen başka bir veri ise Aralık ayında onaylanan toplam konut inşaatı
projesi özel sektör konutlarda %15,8, özel sektör dışındaki inşaat projelerinde %2,3 oranında
olmak üzere, toplamda %10,9 oranında artış göstermesi oldu.
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2021 Yılı Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı Ağustos Ayına Ertelendi
Düzenli olarak her yıl Ocak ayında İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenmekte olan Dünya
Ekonomik Forumu (WEF) toplantısının bu yıl pandemi nedeniyle Davos yerine 25-28 Mayıs
2021 tarihlerinde Singapur'da gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Ancak, 3 Şubat 2021 tarihli
WEF basın duyurusunda sözkonusu toplantının 17-20 Ağustos 2021 tarihine ertelendiği ve
Singapur'da yapılacağı bildirildi.

Peru’nun 2021-2026 Döneminde Büyüme Ortalamasının % 5,1 Olması
Beklenilmektedir
Peru Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, ülke ekonomisinin 2021 ile
2026 arasında ortalama % 5,1 büyüyeceği öngörülmektedir. Raporda, söz konusu büyümenin
iç talebin güçlenmesine paralel olarak, daha fazla sermaye birikimi, rekabet gücünün artması
ve ekonomik verimlilikle sağlanacağı belirtilmektedir.
Raporda özellikle, 2021'de bütün ekonomik sektörlerde hızlı büyüme oranlarının beklendiği ve
bu durumun GSYİH'nın 1994'ten bu yana en yüksek oran olan % 10'luk bir büyümeye
ulaşılmasını sağlayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, 2021'deki yüksek büyümenin ardından
2022 ile 2026 arasında ortalama % 4,1'lik bir büyüme beklendiği vurgulanmaktadır.
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Ukrayna’nın Dış Ticaret Dengesi 360 Milyon Dolara Gerilemiştir
2 Şubat’ta Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Taras Kaçka
tarafından 2021 yılı Ocak ayında Ukrayna'dan yapılan mal ihracatı geçen yılın ayni dönemine
göre 270 milyon ABD Doları veya yüzde 5,6 oranında gerileyerek 3,93 milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. Söz konusu düşüş mısır, buğday, soya fasulyesi ve küspe ihracatındaki düşüş
yüzünden ortaya çıkmıştır.
Ona göre, geçen ay ithalat hacmi 2020 yılının Ocak ayına göre 90 milyon dolar veya yüzde 2,16
artarak 4,21 milyar dolara çıkmıştı.
Kaçka “Büyümenin ana nedeni yakıt malzemeleridir (27 G.T.İ.P. numaralı). Ocak ayında söz
konusu ürünlerin ithalat hacmi geçen yılın Ocak ayına göre 170 milyon vetya yüzde 19,53
oranında artarak 1,01 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmişti.”dedi.
Bu veriler dikkate alındığında 2020 Ocak ayında 80 milyon dolarlık Ukrayna mallarının pozitif
dış ticaret dengesi, 2021 Ocak ayında 280 milyon dolarlık negatif denge ile değiştirilmişti.
Tereyağı ihracatı Ocak ayında Aralık ayına kıyasla 87 milyon dolar oranında düşmüştür (%
12.65 artış). Diğer tarım gruplarında da ilginç eğilimler var. Örneğin, yumurta ihracatı Ocak
ayına kıyasla 10,61 milyon dolardan 4,18 milyon dolara gerileyerek, süt ihracatı 3,69 milyon
dolardan 4,21 milyon dolara kadar artış göstermiştir. Bal ihracatı, geçen yıla göre neredeyse
ikiye katlanarak 5,55 milyon dolardan 10,59 milyon dolara yükselmiştir.
Sanayi grubu malları ihracatına bakıldığında cevher ihracatı Ocak ayında Aralık ayına göre 41
milyon ABD dolarına gerilemiştir. Demir metalürji ürünleri ihracatı, Ocak ayında Aralık ayına
göre 30 milyon ABD Doları ve geçen yılın Ocak ayına göre 32 milyon ABD doların artışla 745,9
milyon ABD Dolarına 'a yükselmişti. Ticaret temsilcisi, özellikle demir çelik ürünlerin (grup 73)
ihracatı, 2020 Ocak ayında 63,9 milyon ABD dolarına karşılık 61,5milyon ABD dolarını bulduğu
açıklamıştır.
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Diğer taraftan, azotlu gübre ihracatı geçen yılın Aralık ayına göre 10 milyon dolar oranında
düşüş göstermiştir. Ancak Ocak ayında kaydedilen 34 milyon dolarlık gübre ihracatı, geçen yılın
Ocak ayına göre yüzde 64 daha fazla artış gösterdiği bilinmektedir.
Sektörün durumunu anlamak için, en belirleyici grupların ihracatı ve ithalatı karşılaştırmaya
değer olarak nitelendirilmektedir. Bunlar; elektrikli ve mekanik ekipmanlar (84 ve 85. Gruplar)
olarak göze çarpmaktadır.. Bu grupların ihracatı yıldan yıla 10 milyon dolar oranında artarak
320 milyon dolar 'dan 330 milyon dolara (% 3.1 artış) yükselmiş olup ithalat 790 milyon dolar
oranında gerçekleşerek sabit bir eğilim izlemektedir.

Ukrayna, IMF Ile Özel Bir Finans Mahkemesi Kurulması Konusunda Anlaştı
Kurulacak olan mahkeme, ödenmemiş kredilerin sayısındaki artışla başa çıkabilmek için banka
kredileri konusundaki anlaşmazlıkları değerlendirecek.
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirill Şevçenko, Reuters ile yaptığı röportajda Ukrayna’nın,
ihtisaslaşmış bir finans mahkemesi kurma olasılığı konusunda Uluslararası Para Fonu
misyonuyla müzakerelere başladığını belirtti.
Mahkemenin ödenmemiş kredi sayısındaki artışla başa çıkabilmek için, banka kredileri
konusundaki ihtilafları değerlendireceği belirtildi.
NBU başkanına göre, önerilen organ, uygulamada mevcut yolsuzlukla dolu yasal sistem
nedeniyle paralarını geri almanın başka yolu olmayan borç verenleri korumalı ve ödenmemiş
kredilerin yüzdesini 2023 yılına kadar 24’e indirmelidir. Şu anda bu oran 42’dir.
Şevçenko, bunun da yabancı özel yatırımcıları Ukrayna’ya çekmesi gerektiğini söyleyerek
“Bankacılık sistemindeki kredi hacmi 1 trilyon UAH veya yaklaşık 40 milyar doların üzerinde.
Bu, korunması gereken büyük bir miktar.” dedi.
Bu sebeple şimdi Ukrayna’da ya ayrı bir ihtisas mahkemesi ya da mevcut bir mahkemenin
ihtisas odası kurma olasılığı tartışılıyor.
Ukrayna şu anda kredinin bir sonraki dilimini alma konusunda IMF ile görüşmelerini
sürdürmektedir. Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko‘nun 2021 Ocak ayı ortasında
belirttiğine göre, Ukrayna’nın IMF ile işbirliğine ihtiyacı var. Fondan alınacak paralar dikkate
alınarak bütçe tasarısının hazırlandığını ve bu nedenle işbirliği yapılmazsa bütçe revizyonu
gereksiniminin ortaya çıkacağını hatırlattı.
Bir hatırlatma olarak, 7 Mayıs 2020’de, Ukrayna ile üç yıllık uzatılmış bir finansman programı
için aylarca süren müzakerelerin ardından, IMF masayı terk etti ve “Ekonomik ve finansal
beklentiler ve ihtiyaçlar konusunda eşi görülmemiş belirsizlik, kısa vadede önceliğin
Ukrayna’da siyaseti kontrol altına alma ve istikrara odaklamak” olduğu için daha küçük bir
stand-by programı sundu.
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Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2020’de Ukrayna ile 5 milyar dolar değerinde
18 aylık bir işbirliği programını onayladı ve bu program, Ukrayna’nın bir takım koşulları yerine
getirmesi durumunda uygulanacak. Bu program kapsamında Ukrayna, 21 milyar dolarlık ilk
dilimi 12 Haziran 2020’de aldı.
O zamandan beri IMF, 2020 sonbaharında beklenmesine rağmen bu program kapsamında
Ukrayna’ya artık yeni para vermedi. Şimdi Ukrayna hükümeti bu parayı baharda almayı
umduğunu söylemektedir.

Ukrayna’nın Ünlü Firması Motor Sich’de Çinli Yatırımcılara Uygulanan
Yaptırımlar Nedeniyle Ciddi Zarar Görebileceği Değerlendirilmiştir.
Ukrayna-Çin Yatırım Kulübü yönetim kurulu üyesi Andrey Pilipenko tarafından yapılan
açıklamada, Motor Sich’deki Çinli yatırımcılara kurulan baskı, Ukrayna ekonomisine feci
zararlara mal olabileceği değerlendirilmiştir.
Pilipenko’ya göre % 15’lik bir ihracat pazarının kaybı ve uluslararası tahkimde 10 milyar doları
aşacak mali yaptırımlar ve Ukrayna ekonomisini krizin eşiğine getirebilecek ve grivna döviz
kurundaki istikrarı baltalayabilecektir.
Pekin’in Ukrayna’nın Motor Sich’teki Çinli yatırımcılara yönelik eylemlerine tepkisi sessiz ama
çok somut olabileceği belirtilmektedir.
Pilipenko, metalurji ve tarım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın tüm büyük ihracat işini tedirgin
edebileceği ve Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı brifingde, Pekin’den, şirketlere karşı tek taraflı
yaptırımların kabul edilemez olduğunu ilan eden bir mesaj iletildiğini bildirmektedir.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Motor Sich davasının Kiev ile Pekin arasındaki
diplomatik ilişkilerden uzak olduğuna dair güvence vermesine rağmen, Ukrayna Dışişleri
Bakanlığı’na gönderilen notta bunun tersi belirtilmektedir.
Ukrayna-Çin Yatırım Kulübü’nün bir yönetim kurulu üyesi, birkaç ülkenin en taze örneklerini
kullanarak, Çin’in düşmanca saldırılar için uyguladığı karşı yaptırımların ekonomik sonuçlarını
aktarıyor.
Ukrayna’nın uluslararası tahkim yoluyla 3.5 milyar dolar kaybetmek üzere olduğu gerçeğine ek
olarak, toplam zararın 10 milyar doları aşabileceğine inanılmaktadır. Ukrayna ekonomisi
açısından söz konusu rakamların azımsanmayacak nitelikte olduğu vurgulanmaktadır.
Motor Sich’deki Çinli yatırımcıya dönük yaptırımlarda olaylar nasıl gelişti?
29 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Motor Sich’te Çinli yatırımcılara yaptırım
uyguladığını açıkladı. Çin vatandaşı Wang Jing ve Çin’de bulunan üç şirkete üç yıl süreyle
yaptırım uygulandı. İngiliz Virgin Adaları’ndan bir şirket de yaptırımlar listesinde yer aldı..
10
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Alexander Yaroslavskiy’nin DCH grubu, Motor Sich’teki Çinli yatırımcılara yönelik yaptırımlara
tepki gösterdi. DCH, yaptırımların başlatıcısının SBU olduğunu söyledi. Şirket ayrıca, şirketin
Çinli hissedarlarına yönelik yaptırımların amacının 31 Ocak’ta yapılması planlanan olağanüstü
hissedarlar genel kurulunu bozmak olabileceğine inanıyor.
31 Ocak’ta, Ukrayna Güvenlik Servisi, Motor Sich hissedarları toplantısının yapılacağı
Zaporijya’da gerçekten de soruşturma ve operasyonel faaliyetler gerçekleştirdi. 50’den fazla
polis memuru ve 200 Ulusal Muhafız askeri katıldı. SBU görevlilerinin de toplantının yapılacağı
binanın kapılarının açılmasını talep ettiği bildirildi. Bazı kapılar açıldı, ancak ikincisinin kırılması
gerekiyordu.
Motor Sich PJSC Skyrizon’un Çinli yatırımcısı resmi açıklamasında Ukrayna’da olup biteni ,
anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesini engelleyen “kabul edilemez bir durum” olarak
nitelendirdi uluslararası tahkim dahil yasal haklarını ve çıkarlarını savunma niyetinde uyardı.
Daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, Ukrayna’nın yatırımları
korumak için uygun koşulları yaratmadığını ve şimdi Çin’den sert önlemler beklediğini belirtti.
StateWatch analisti Gleb Kanevsky‘ye göre Ukrayna, ÇHC’den gelen yatırımcılara yönelik
eylemlere yanıt vermek zorunda kalacak.Burada, uluslararası tahkim kararıyla yasadışı
kamulaştırma için 3,5 milyar dolar tazminat ödenmesi ihtimalinden bahsedilmeketdir.
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Zambiya’da 2021 Yılı Ocak Ayında Enflasyon Artışı Devam Etti
Zambiya İstatistik Ajansının yayımladığı aylık raporunda, 2021 Ocak ayı yıllık enflasyonunun
%19,2’den %21,5 seviyesine yükseldiğine yer verilmiştir. Enflasyon artışının gıda fiyatlarındaki
yükselmeden kaynaklandığı belirtilmiş olup, gıda enflasyonu da %25,6 olarak açıklanmıştır.
Gıda enflasyonunda bir önceki aya kıyasla %5,4’lük bir artış söz konusudur. 2019 yılı ocak
ayında yıllık enflasyon %12,5, gıda enflasyonu da %15,4 olarak kaydedilmişti.
Diğer taraftan, Ocak ayı gıda dışı yıllık enflasyonu, Aralık ayındaki % 18,1 seviyesinden %16,7'ye
gerilemiştir. Enflasyon oranındaki düşüşte temel olarak beyaz eşya, küçük ev aletleri ve tüp
gaz (propan) fiyatlarının ektili olduğu belirtilmiştir.

Hırvatistan LNG Terminalinin Açılışı Yapıldı
Hırvatistan'da Krk adası açıklarındaki LNG terminalinin resmi açılışı 29 Ocak 2020 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Yeni Omisalj-Zlobin boru hattıyla Hırvatistan'ın gaz taşıma sistemine bağlanan terminalin yıllık
depolama kapasitesi 2,6 milyar metreküptür (bcm). Terminalin Hırvatistan’ın enerji
kaynaklarını çeşitlendirmenin ve enerji güvenliğini artırmanın yanı sıra, Orta ve Güneydoğu
Avrupa bölgesindeki diğer ülkelere de benzer faydalar sağlaması beklenmektedir. İlk yüzer
12
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terminal, Krk adasındaki kara terminali tamamlanana kadar kullanılacaktır. Söz konusu
terminain kapasitesi önümüzdeki üç yıl için reserve edilmiştir. Projenin değeri 234 milyon Avro
olup, 101 milyon Avro tutarındaki kısmı AB fonlarıyla ortak finanse edilmiştir.
Başbakan Plenković açılış töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu terminalin Avrupa enerji
haritasında Hırvatistan'ın konumunu değiştirecek bir yatırım olduğunu belirtmiştir. Ayrıca söz
konusu projenin Hırvatistan’da gaz fiyatlarınınn düşmesine katkı sağlayacağını vurgulamış,
Hırvatistan’ın güneyini geri kalanıyla bağlayacak Peljesac Köprüsü ve LNG terminalinin
Hırvatistan'ın uluslararası ve Avrupa'daki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunacak
projeler olduğunu ifade etmiştir.
Başbakan, Hükümetin, mevcut hidro potansiyeli en üst düzeye çıkarmayı ve en iyi şekilde
kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yeni kapasitelerin kullanımını amaçlayan bir
dizi proje aracılığıyla temiz enerjiye geçişi teşvik etmek için çalışmaya devam ettiğini sözlerine
eklemiştir.

Ukrayna Merkez Bankası 2021 İlk Çeyrek İçin Enflasyon Tahminini % 7,6 Olarak
Güncelledi
Ukrayna Merkez Bankası (NBU), 2021’in ilk çeyreğinin sonu için enflasyon tahminini
güncelledi. Tüketici fiyat endeksinin Ocak-Mart döneminde Ekim ayındaki tahminindeki % 5,6
yerine % 7,6 olmasını beklemektedir.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda enflasyon %
8,4, üçüncü çeyrekte % 8.4, dördüncü çeyrekte ise % 8.3 olacağı beklenmektedir.
Merkez Bankası enflasyondaki daha yüksek beklentisi için “2021’deki enflasyon tahminini %
6,5’ten % 7’ye yükseltti. Yılın ilk yarısında enflasyondaki hızlanma, hızlı tüketici talebi, yüksek
enerji fiyatları ve geçen yılın düşük mahsul hasadı ile desteklenecek. Ayrıca özellikle işçi
ücretlerinden kaynaklı olarak iş üretim maliyetleri artacaktır. ” şeklinde açıklama getirdi.
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Merkez bankası, tütün ürünleri üzerindeki tüketim vergilerinin artması ve elektrik fiyatlarının
artmasıyla enflasyonun daha da hızlanacağını belirtti.
Çekirdek enflasyona gelince, Merkez Bankası ayrıca 2021 tahminini % 5,9’a düşürdü, Ekim
raporundaki % 5,4 olarak öngörmüştü. NBU çekirdek enflasyonun, bu yılın Ocak-Mart
aylarında % 5.6, Nisan-Haziran ve Temmuz-Eylül aylarında % 6.2, Ekim-Aralık aylarında % 5,9
olmasını bekliyor.
“Yılın ikinci yarısında enflasyon yanlısı faktörlerin etkisi zayıflayacak ve bu da enflasyonist
dinamikleri değiştirecek… Sonuç olarak, 2021 sonunda çekirdek enflasyon oranı % 5,9 olarak
tahmin edilmektedir. Genel enflasyon önümüzdeki yılın ilk yarısında hedef aralığına dönecek.
2022-2023’te enflasyon orta vadeli hedef olan % 5’e yakın olacak.” dedi.

Avusturya Ülkeye Girişte Daha Katı Düzenlemeler Uygulamaya Başlıyor
Avusturya Hükümeti, koronavirüsün ve virüsün mutasyonun yayılmasını engellemek için
ülkeye girişteki düzenlemeleri sıkılaştırmaya karar verdi.
Bu kapsamda, Avusturya'ya girişten sonra 10 günlük karantina uygulamasından 5. günden
itibaren test yaptırarak muaf olunması imkanı kaldırıldı.
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile Avusturya arasında uygulanmakta olan sınır kontrollerinin
sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca, Macaristan ve Slovenya ile Avusturya arasındaki sınırlarda
gözetim uygulamasına devam edileceği belirtdildi. İlaveten, komşu ülkelerde yaşayan ve
çalışmak üzere her gün Avusturya'ya gelenlerin de kayıt olması ve haftada bir gün test
yaptırması zorunlu hale geldi.
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Ukrayna Turizm Gelirlerinde, Yeterli Devlet Desteğinin Sağlanamaması
Nedeniyle Düşüş Kaydedilmiştir
Ukrayna Seyahat Acenteleri Birliği Genel Müdürü Pavlo Hrıhoraş'a göre, Ukrayna seyahat
acentelerinin geliri 2020 yılında % 60 oranına düşüş göstermiştir.
COVID-19 salgını sırasında uluslararası sınırlar kapalı olduğundan ve insanlar daha az seyahat
ettiğinden birçok yerel kurum işlerini kapattı veya askıya aldı. Hrıhoraş, Ukrayna ajanslarının
küresel krize dayanmalarına yardımcı olacak devlet desteği yokluğunu vurguladı.
Pandemi sırasında yurtdışına seyahat eden Ukraynalı turist sayısı % 70 oranında düştü. (2019
yılında 2,5 milyondan 2020 yılında 750.000'e düştü). Hrıhoraş, yerel turizm işletmeleri hala
kendi raporlarını yayınlamadıkları için tam rakamı tahmin etmek zor olduğunu söyledi.
Hrıhoraş, 2020 yılında Ukraynalılar arasında Türkiye'nin en popüler turistik mekanı olduğunu
söyledi. Ülke sınırları Temmuz ayın başında açıldı, bu nedenle Ukraynalı turistler karantinaya
rağmen Türk tatil yerlerine akın etti. Ekim 2020 itibariyle, 520.000'den fazla Ukraynalı 1
Temmuz'dan bu yana Türkiye'ye seyahat etti ve Almanlar, Ruslar ve Bulgarlar gibi en çok gelen
turist grupları arasında dördüncü oldular.
Özellikle kış mevsiminde Mısır ikinci en popüler turistik yeri oldu. Buna rağmen salgın sırasında
Ukrayna'dan Mısır'a uçuş sayısı yaklaşık % 59 oranında azaldı - 2019'da haftalık 176 uçuştan
2020'de haftalık 72 uçuşa.
Hrıhoraş'a göre, Türkiye ve Mısır, Ukrayna seyahat acentelerine 2020'de 2019'a kıyasla daha
fazla kazanç sağladı. Yerel turistlerin yaklaşık% 80'i kendi tatillerini planlayacak maddi gücü
olmadığı için Türkiye ve Mısır'a tatil paketlerini satın aldılar.
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Hrıhoraş, Ukraynalıların geçen yıl Dominik Cumhuriyeti, Maldivler ve Birleşik Arap
Emirlikleri'ne de seyahat ettiğini söyledi. Çoğu kapalı olduğu için Avrupa ülkeleri her zamanki
kadar popüler değildi.
Krize rağmen, Join UP !, Anex Tour, TUI Ukraine ve Coral Travel dahil olmak üzere Ukrayna’nın
tüm büyük tur operatörleri çalışmaya devam etti. Birçoğu Türkiye ve Mısır'a turlar
düzenleyerek ayakta kalmalarına yardımcı oldu.
Hrıhoraş, hükümet desteklemiş olsaydı, seyahat endüstrisinin 2020'de daha iyi durumda
kalabildiğini söyledi. Ukrayna üç ay boyunca seyahat acentelerini 38 dolarlık sosyal vergiyi
ödemekten muaf tuttu ancak yerel işletmeler bunun yeterli olmadığını beklirttiler.
Bugün Ukrayna sınırları açık ve yerel seyahat acentelerinin 8 Ocak'tan 24 Ocak'a kadar sıkı
karantina sırasında bile çalışmasına izin verildi. Türkiye, Bulgaristan, Kamboçya ve Güney Kore
dahil olmak üzere 76 ülkeye geziler düzenleyebilirler.
Ama Ukraynalıların İskandinav ülkeleri, Portekiz, Macaristan, Romanya, Arjantin ve Estonya'ya
seyahat etmesi tamamen yasaktır..
Çoğu Batı Avrupa ülkesi Ukraynalılar da dahil olmak üzere turistlere kapalıdır.
Ancak kapatılan AB ülkeleri, gerekli izinlere sahip olanları yine de içeri alıyor. Örneğin İngiltere
ve Fransa, çalıştıklarını, okuduklarını, mülk sahibi olduklarını veya orada akrabaları olduğunu
kanıtlayabiliyorlarsa veya diplomat , sağlık görevlisi olduklarını kanıtlayabiliyorlarsa, insanların
içeri girmesine izin veriyor.
Uçağa binmeden önce, her yolcunun yeni koronavirüsü teşhis etmenin en doğru yolu olan
negatif COVID-19 PCR testinin kanıtını sunması gerekir. Uçakta insanların yüz maskesi takması
gerekir.
İngiltere ve İtalya dahil çoğu AB ülkesi, uluslararası gelişlerin 14 günlük karantinaya tabi
tutulmasını şart koydu. Bazı ülkelerde, gelenlerin karantina kurallarına uyduklarını kanıtlamak
için telefonlarına izleme uygulamaları bile yüklemeleri gerekiyor.
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Pandemi Şartlarının Ukrayna’da Tüketici Talebindeki Büyümeyi Kısıtladığı
Açıklanmıştır
Ukrayna Ulusal Bankasının Para Politikası Komitesi üyelerinin bildirdiğine göre Ukrayna’daki
güçlü perakende performansı göz önüne alındığında, COVİD salgını Ukrayna tüketicisinin
talebinin büyümesini kısıtlamaktadır.
Ocak ayında iskonto oranındaki olası bir değişiklik, geçen yılki kötü hasat, daha zayıf bir grivana
geçişkenliği, yüksek enerji fiyatları ve belirli tarifelerdeki artışların etkilerini telafi
edemeyecektir. Adı geçen faktörlerin etkisi, para politikası tepkisi 2021 yılının ikinci yarısında
azalacaktır.
Diğer taraftan, ülekede temel enflasyonist baskılar artmaktadır. Asgari ücret dahil olmak
üzere daha fazla sosyal harcama ve daha yüksek ücretler nedeniyle hane halkı gelirleri artmaya
devam etmektedir. Karmaşık sınır geçiş kuralları uluslararası turizmi sınırlayarak nufüsü ülke
içinde daha fazla para harcamaya teşvik etmektedir. Ayrıca yurt dışından gelen işçi dövizleri
yüksek seviyede bulunmaya devam etmektedir. Güçlü perakende performansına bakılırsa,
COVİD pandemisi tüketici talebindeki artışa pek bir engel oluşturmamaktadır.
Aralık 2020'de ankete katılanların çoğu enflasyon beklentilerinin kötüleştiğini de bildirmiştir.
Nüfus beklentilerini mevcut koşullara adapte ederken beklentilerdeki bu artışın geçici
olabileceği değerlendirilmektedir.
Küresel ekonomideki hızlı toparlanma ve gelişmiş ülkelerdeki yoğun teşvik programları, emtia
piyasalarında fiyatları yüksek tutmaktadır.
Bununla birlikte, gevşek parasal koşulların yaninda yatırımcı iyimserliği ve koronavirüse karşı
aşılama için küresel bir baskının başlaması, önemli sermaye girişlerine yol açmaktadır.
Ukrayna'ya portföy yatırım girişleri de yeniden başlamıştı. Bu, döviz kuru kanalıyla enflasyonist
baskıları hafifletebilecek koşulları yaratmaktadır.
21 Ocak 2021'de Ukrayna Merkez Bankası faiz indirim oranını değiştirmeme ve yüzde 6
oranında bırakma kararı almıştı.
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Ukrayna Ulusal Bankası Tarafından Yapılan Anket, Ukrayna Ekonomik İşletme
Faaliyetlerine İlişkin Tahminlerin Aşağı Yönlü Olduğunu Bildirmektedir
Yılın başında ticari faaliyetlerde ortaya çıkan geleneksel düşüşün yanında, güçlendirilmiş
karantina önlemlerine yanıt olarak işletmelerin performansları ve iş beklentilerini önemli
ölçüde gerilemiştir.
Ukrayna Ulusal Bankasının basın servisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu durum
Ukrayna Ulusal Bankası (NBU) tarafından yürütülen ticari faaliyet beklentileri endeksinin
(BAEI) sonuçlarıyla kanıtlanmaktadır.
Bankanın raporunda "Endeks, Aralık 2020'deki 45,5'ten Ocak 2021'de 37,6'ya gerilemiştir.
Mart 2020'den beri 11 ay içerisinde şirketlerin beklentileri denge değeri olan 50 puanın altında
kalmıştır. Ankete katılan tüm sektörlerdeki şirketler, iş performansları için önemli ölçüde
negatif yönlü beklentilerini bildirdikleri ifade edilmektedir.
Hizmet sektöründeki şirketler de COVİD kilitlenme nedeniyle olumsuz performans beklentileri
açıklayarak sunulan hizmetlerin miktarında ve yeni sipariş sayısında düşüşü beklemektedir.
Raporda, sanayi şirketleri, üretilen mal miktarı, ürünlerin yeni sipariş sayısı,
hammadde/malzeme stokları ve fiyatları konusunda önemli ölçüde daha düşük beklentilerini
açıklamaktadırlar.
En düşük beklentiler inşaat işletmelerinin faaliyetlerinde (konut inşaatında) devam
etmektedir. Sektör endeksi, Aralık 2020'deki 39,1'den 33,1'e gerilemiştir. İnşaat şirketleri,
inşaat hacimlerinde ve yeni sipariş sayısında ciddi bir düşüş beklemektedir.
Söz konusu anket 2021 yılı 5 ile 25 Ocak arasındaki döneminde 202 tane Ukrayna firması
arasında gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan şirketlerin yüzde 35,6'sı sanayi şirketleri, yüzde
31,7'si hizmetler sektöründeki şirketler, yüzde 27,7'si ticaret şirketleri ve yüzde 5'i inşaat
şirketleridir.
NBU, anketin sadece katılımcıların (Ukrayna şirketlerinin üst düzey yöneticileri) fikirlerini
yansıttığını ve NBU'nun tahminlerini veya değerlendirmelerini temsil etmediğini belirtmiştir.
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Gürcistan- Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Kısa Zaman İçinde
Başlayacaktır
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Hindistan ile Serbest
Ticaret Anlaşması müzakerelerine yakın zamanda başlanacağı yönünde açıklamada
bulunmuştur.
https://www.interpressnews.ge/ka/article/640246-natia-turnavas-gancxadebit-indoettantavisupali-vachrobis-shesaxeb-shetanxmebaze-molaparakebebi-uaxloes-periodshi-daicqeba

Macaristan’da Ev Satışları Ocak Ayında % 13 Arttı
Macaristan’da Ev satışları Geçen Ay % 13 arttı:
Emlak ajansı Duna House'un tahminlerine göre, ev satışları Ocak ayında son dokuz yılın en
yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre % 13 artışla 11.185'e ulaştı. Bu rakama benzer
bir rakam en son 12.970 ile Ocak 2012'de kaydedildi.
Duna House, geçen ay artan talebin muhtemelen kısmen Aralık ayından itibaren ertelenen
talebe bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
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Emlak acentesi, devlet tarafından sağlanan “ev satın alma sübvansiyonları” nedeniyle pazarın
aktif olmaya ve 2020'de ev satışlarında yaşanılan artışın bu yıl da devam edeceğini ve ev satış
rakamlarının 130.000-150.000'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. (portfolyo.hu; origo.hu)

Macaristan PMI Endeksi Ocak'ta Yükseldi
-Macaristan PMI Endeksi Ocak'ta yükseldi:

Macaristan Lojistik ve Depolama Derneği/ MLBKT Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre,
mevsimsellikten arındırılmış satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında, aylık uzun vadeli
ortalama puan olan 52,8 ve Aralık'taki 51,6 puanın üzerine çıkarak 54,9 puana yükseldi. Ancak
bu rakam, son üç yılın Ocak ayı ortalaması olan 55.2 olan altında. Üretim ve sipariş endeksleri
yükselirken teslimat süresi endeksi hala düşük seyretmektedir. Yapılan açıklamada; İmalattaki
bu iyi performansın Macaristan'a özgü olmadığı, zira, küresel olarak pandeminin ikinci
dalgasında bu sektörün özellikle hizmetlere göre daha az etkilendiği belirtilmiştir. (portföy. hu;
na-pi.hu)

Uluslararası Finans Kuruluşları
Projesinde İşbirliğine Hazır

Mezar-I-Şerif-Kabil-Peşaver

Demiryolu

Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı basın servisinin haberine göre, 2 Şubat 2021 tarihinde
Taşkent'te Mezarı-Şerif-Kabil-Peşaver demiryolunun inşasına ilişkin üçlü çalışma grubunun ilk
toplantısı yapıldı.
Toplantıda söz alan uluslararası finans kurumlarının temsilcileri projenin stratejik önemini
vurgulayarak, işbirliğine hazır olduklarını belirttiler.
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Aynı zamanda, proje öncesi belgelerin yüksek kalitede hazırlanmasının sağlanması ve kapsamlı
bir bilimsel ve ekonomik analiz yapılması gerektiği kaydedildi. Bu durum, demiryolu
güzergahının büyük kısmının dağlık alanlardan geçmesinden kaynaklanan projenin
karmaşıklığı ile açıklanmaktadır.
Toplantıya Asya Altyapı Yatırımları Bankası Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Alan Pillou, İslam Kalkınma Bankası Başkan
Yardımcısı Mansur Mukhtor, Dünya Bankası Orta Asya Bölge Direktörü Lilia Burunçuk, Asya
Kalkınma Bankası Departmanı Genel Müdürü Evgeny Zhukov ve Avrupa Yatırım Bankası
Başkanı Danışmanı Flavia Palanzalor katıldı. (Kun.uz)

Özbekistan Ile Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi 2020'De 2,1 Milyar Dolar
Olarak Gerçekleşti
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi tarafından, 2020 yılında Özbekistan ile Türkiye arasındaki
dış ticaret hacminin 2,1 milyar dolar olduğu bildirildi. Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 1 milyar
doları, Türkiye'den ithalatı ise 1,1 milyar doları aştı.
Özbekistan, 591,2 milyon dolar değerinde demir dışı metaller, 206,1 milyon dolar değerinde
tekstil ve 78,3 milyon dolar değerinde kimyasal ürün ihraç etti. Özbekistan aynı zamanda
Türkiye'den 506,9 milyon dolar değerinde makine ve teçhizat, 291,5 milyon dolarlık kimyasal
ürün ve 45 milyon dolarlık siyah metal ithal etti. (Uzdaily.uz)

Özbekistan'da, Kamu Alımlarında İthal Mal Ve Hizmetlerin Seçilmesi
Sınırlandırıldı
"Yerel üreticileri desteklemeye yönelik önlemler hakkında" Hükümet Kararı kabul edildi.
Karara göre, yurtdışında üretilen bazı mallar ve yabancılar tarafından yapılan işlerin kamu
ihalelerine katılımına ilişkin geçici bir yasak getirilecek.
Yerli ürünlere ise ithal malların maliyetinin %15'ine varan miktarda imtiyaz sağlanacaktır.
Kamu ihalelerine katılımı geçici olarak yasaklanan ve sınırlanan yabancı malların listesi 529
türdeki ürün ve hizmetleri içermektedir (Taslak karardaki ürün ve hizmet türleri sayısı 302 idi).
Onaylanan listeye gıda, elektrik, kimya sanayisi, tekstil, ulaştırma yedek parçaları, plastik,
kağıt, seramik, cam, metal ve diğer ürünler dahil edilmiştir.
Devlet kurum ve kuruluşlarına hangi ithal ürünün satın alınmasının sınırlanacağına çalışma
organı (Ekonomi Bakanlığı Elektronik İşbirliği Merkezi Portalı) karar verir. Bu durumda, çalışma
organı yerel üreticilerin başvuruları ve devlet kurumlarının tekliflerine dayanacaktır.
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Listede yer alan malları kamu alımları temelinde ithal etmek için, kamu alımı yapacak kurumun
çalışma organına başvurması gerekir. Yerli üreticilere fiyat imtiyazları ihalede yabancı
tedarikçilerle birlikte iki veya daha fazla yerli üreticinin teklifleri alınması durumunda
uygulanır. Karar ile aşağıdaki iki yönetmelik onaylanmıştır:
Kamu ihalelerine katılımı geçici olarak yasaklanan ve sınırlanan yurt dışında üretilen malların
(işler, hizmetler) listesinin oluşturulması prosedürüne ilişkin yönetmelik;
Kamu alımlarında yerli üretim mallarına (işler, hizmetler) imtiyaz verme prosedürüne ilişkin
yönetmelik. (Kun.uz)

elçika Valon Bölgesi Kurtarma Planı Kapsamında Yaklaşık 2 Milyar Avro Yatırım
Öngörülüyor
Koronavirüs salgınından ağır bir şekilde etkilenen ekonomiyi canlandırmak için Avrupa Birliği
tarafından üye ülkelerin ekonominin, ulaştırmanın modernizasyonu ve CO2 emisyonlarını
azaltılması gibi projelerini desteklemek için oluşturulan fondan Belçika’nın yararlanacağı
toplam hibe tutarı 5,95 milyar Avro, Valon Bölgesi için ayrılan tutar ise 1,48 milyar Avro
seviyesindedir.
Valon Bölgesi tarafından hazırlanan ve toplam maliyeti 1,975 milyon Avro’ya ulaşan 24 projelik
yatırım planları arasında alternatif farklı ulaşım modlarının daha iyi kullanımına dönük projeler
önemli yer tutmaktadır. Valon Bölgesi, Liege tramway hattının genişletilmesi için 105 milyon
Avro, Charleroi metrosunun yenilenmesi ve genişletilmesi için 60 milyon Avro, Mons şehrinde
N51 otoyolu üzerindeki trafik için alternatif olacak hızlı ve ekolojik bir otobüs hattı yatırımı için
30 milyon Avro, Liege’de Bierset havalimanından Brüksel ve Almanya'ya giden yüksek hızlı tren
hatlarına bağlantı sağlayacak Carex projesi için 60 milyon Avro yatırım planlamakta olup, çok
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modlu yük taşımacılığını iyileştirmek ve akıllı trafik ışıkları kurmak için yatırımlar da
öngörülmektedir.
Valon Bölgesi’nin teknolojik yeniliğe odaklanan yatırım planları arasında, Valon hidrojen
sektörünün geliştirilmesi projesi kapsamında araştırma, çevreci üretim ve çeşitli uygulamalar
için 160,2 milyon Avro, Valon şirketlerin dijital teknolojiler konusunda eğitim almış personel
ihtiyaçlarını karşılayabilmeye dönük dijital ve teknolojik yenilik ve eğitim merkezlerinin, "A6K
E6K" (Atelier 6000 ve Ecole 6000), oluşturulması için 105 milyon Avro ayrılması bulunmaktadır.
Döngüsel ekonominin geliştirilmesi kapsamında ise metalurji ve inşaat dahil olmak üzere
öncelikli sektörlerde malzemelerin daha iyi geri dönüştürülmesine dönük araştırma ve
geliştirme faaliyetleri için 127 milyon Avro yatırım planlanmaktadır.
30 milyon Avronun Valon Bölgesinde biyoteknoloji sektöründeki çok sayıdaki şirketin eğitimli
personel ihtiyacını karşılayabilmek için bir biyoteknoloji okulu ve bir sağlık merkezi
kurulmasında, 105 milyon Avronun ise biyoçeşitlilik sektöründe ve iklim değişikliğine uyum için
kullanılması planlanmakta olup, enerji verimliliği alanında kamu ve özel bina yenilemeleri için
145 milyon Avro, Valon Bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin kullanımına dönük 1.000 sürdürülebilir
konut birimi/lojman oluşturulması için ise 240 milyon Avro tahsis edilmesi öngörülmektedir.
Yatırım planları arasında, terkedilmiş endüstri bölgelerinin dönüşümünün 30 milyon Avro'ya
kadar desteklenmesi, düşük karbonlu endüstri için 50 milyon Avroluk bir bütçenin ayrılması da
yer almaktadır.
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Slovakya’da Ffp2 Ve Ffp3 Maskelerin Satışında KDV Oranı Geçici Olarak
Sıfırlanacaktır
Slovakya Hükümeti, 2 Şubat Salı günü, daha yüksek koruma sağlayan kişisel koruyucu
ekipmanlardan FFP2 ve FFP3 kategorilerindeki maskelere uygulanan KDV’nin geçici olarak
sıfırlanmasını önerdi. KDV oranının sıfırlanması ile nihai tüketicilerin daha yüksek koruma
sağlayan söz konusu maskelere daha uygun fiyatlarla erişiminin arttırılması öngörülüyor. Söz
konusu tedbir 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olup, tedbirin bütçeye 15 milyon
avrodan fazla ilave maliyet getirmesi bekleniyor.

Slovakya’da Serbest Meslek Erbapları İçin Ticaret Ruhsatı Yasasında Planlanan
Değişiklikler
Slovakya’da serbest meslek erbaplarının iş yapmasını kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Daha
önce minimum 6 ay olan ticaret ruhsatının askıya alınma süresinin 1 aya indirilmesi, açılış
saatlerinin belediyelere duyurulmasına gerek olmaması, daha az evrak işi ve yetkili otoritelere
karşı daha az yükümlülük, Ticaret Ruhsatı Yasası’nda değiştirilen taslak hükümlerden
bazılarıdır. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan değişikliklerin, Meclis’te onaylanmasının
ardından Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
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SORUNLAR, ÖNERİLER VE FIRSATLAR

Çekya, Slovakya Sınır Rejimini Sıkılaştırıyor
Çekya’da Covid-19 kapsamındaki yeni tedbirlere Slovakya vatandaşları da dahil
edilecektir. Çekya, yeşil, turuncu ve kırmızı ülke kategorilerine ek olarak, 5 Şubat Cuma
gününden itibaren, Slovakya'yı da içeren dördüncü kategoriyi (en yüksek riskli ülkeler)
açıklayacaktır. Slovakya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 14 gün
içinde Slovakya’da 12 saatten fazla zaman geçiren her yolcunun Çekya’ya girişten önce
https://plf.uzis.cz/ web adresi üzerinden bir elektronik form doldurması gerekecektir. Ülkeye
girişten en geç 48 saat öncesinde akredite bir laboratuvarda PCR testi yaptırmak ve negatif
sonuç sertifikasını taşımak zorunlu olacaktır. Çekya’ya vardıktan sonra ikinci kez negatif sonuç
belgesi alana kadar ev karantinasında kalmak ve ikinci PCR testi negatif olsa dahi, ev dışında
her yerde FFP2 veya daha yüksek sınıf maske takmak zorunlu olacaktır.
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Bosna Hersek Bakanlar Konseyi, Saraybosna’da Toplu Taşıma Altyapısının
İyileştirilmesi İçin 40 Milyon Avro Kredi Alınmasını Onayladı
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi, Bosna Hersek ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) arasında
düzenlenen ve 40 milyon Avro tutarında olan Saraybosna Şehiriçi Toplu Taşıma Projesinin
Finansmanı Sözleşme Taslağını onayladı.
Avrupa Yatırım Bankasının, bahse konu proje için toplam 75 milyon Avro ayırdığı kredinin 40
milyon Avroluk kısmı onaylanırken, kalan kısmın ayrı bir sözleşme ile sağlanacağı bildirildi.
Yüklenicisinin Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı olacağı proje için alınacak kredinin
vadesi, 5 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 25 yıl olacak.
Toplam değeri 185 milyon avro olan Saraybosna Şehiriçi Toplu Taşıma Projesi, birbirine bağlı
üç alt proje kapsamında, toplu taşıma hatlarının ve şehiriçi yolların iyileştirilmesi amacıyla
gerçekleştirilecek.

Kaynak: FENA Haber Ajansı
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Özbekistan, Yerel Tarım Makinesi Üreticilerine Ayrıcalıklar Sağlayacak
"Tarım makineleri sektöründe sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmaya yönelik ek tedbirler
hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı kabul edildi. Karara göre, tarım makineleri alanında faaliyet
gösteren yerel tarım makinesi üreticileri:
- Özbekistan'da üretilmeyen yedek parça ve bileşenlerin ithalatına, belirli düzende oluşturulan
listelere göre, 1 Ocak 2022 tarihine kadar gümrük vergilerinden (KDV ve gümrük işlemleri
ücretleri hariç) muafiyet sağlanacak;
- Tarım makinelerinin üretimi ve servisi için yedek parça, hammadde ve malzeme ithalatında
KDV, malların serbest dolaşıma girdiği tarihten 270 gün sonra ödenebilir.
Ayrıca, karara göre, ithal edilen yedek parça ve bileşenlerin listeleri ve bunların düzeltmeleri
imtiyazlı kurum tarafından oluşturulur ve onlarla ilgili "Projeler ve İthalat Sözleşmeleri
Merkezi" Devlet Üniter Şirketi’nden olumlu sonuç alınması durumunda ithalat yapan herhangi
bir kuruluş listede yer alan ürünleri belirlenmiş prosedürde ithal etme hakkına sahip olacaktır.
(Xabar.uz)
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GÜNCEL GELİŞMELER

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Bir Sonraki Genel Direktörü'nün Nijeryalı
Okonjo-Iweala Olması Beklenmektedir
Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-hee'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Nijeryalı
Ngozi Okonjo-Iweala’nın Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) bir sonraki Genel Direktörü olması
beklenmektedir. Yoo'nun adaylığı bırakma kararının ardından, Okonjo-Iweala'nın söz konusu
pozisyon için tek aday olduğu bilinmektedir. Atanması için DTÖ üyelerinin onayı
gerekmektedir.

Ürdün'e 2020 Yılında Yapılan Yatırım Tutarı % 26,4 Oranında Arttı
Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında toplam yatırım tutarı
bir önceki yıla göre %26,4 oranında artarak 704 milyon dolardan 873 milyon dolara
yükselmiştir. 376 adet yatırım projesi ile 2020 yılında 24.000 yeni iş oluşturulmuştur.
Söz konusu yatırım tutarının %91,7'sini (800 milyon dolar) ülke içi yatırım oluştururken,
yabancı yatırımın payı ise %8,3 (73 milyon dolar) olmuştur. En fazla yatırım alan sektörler ise
sırasıyla endüstri sektörü (%65,3), hastane ve tıp merkezleri (%18,1), tarım (%7) ve turizm
(%5,2) sektörleridir.
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İsviçre Ocak 2021 İşsizlik Oranı %3,7 Olarak İlan Edildi
İsviçre'de 2020 yılı ortalama işsizlik oranının %3,1 olduğu açıklandı. Ülkede Aralık 2020 işsizlik
oranı %3,5 iken Ocak 2021 oranı %3,7 (169.753 kişi) olarak gerçekleşti.

Hırvatistan'da Deprem Sonrası Yeniden Yapılandırma Yasasında Değişiklik
Yapılmıştır
Hırvatistan’da "Zagrep ve Çevresinin Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Yasası", 29 Aralık
2020 tarihinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremden etkilenen Sisak ve Karlovac
bölgelerini kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.
Bahse konu değişiklikler 5 Şubat 2020 tarihinde Hırvat Parlamentosunda kabul edilmiştir.
Yasa, felaket durumunun ilan edildiği bölgede, devletin, hasarlı mülkü yeniden inşa etme
maliyetlerinin %100'ünü karşılamasını öngörmektedir. (Zagrep ve çevresinde Mart 2020
tarihinde meydana gelen depremden etkilenen yapıların yeniden yapılandırılmasında mülk
sahibinin %20 katkısı öngörülmüştü)
29 Aralık 2020 tarihinde Sisak-Moslavina bölgesinde meydana gelen depremde hasar gören
mülklerle ilgili 34.000'den fazla başvuru olmuş, şimdiye kadar yaklaşık 24.000 mülk incelenmiş,
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toplam 284'ünün bitişikteki binaların çökme tehlikesi nedeniyle kullanıma uygun olmadığı,
2.869'unun ise depremin neden olduğu hasar nedeniyle kullanılamaz durumda olduğu tespit
edilmiştir.
Değiştirilen yasa,
uygulanacaktır.

gelecekte

şiddetli

depremlerin

etkileyebileceği

tüm

bölgelere

Hırvatistan'ın Adriyatik Denizinde Münhasır Ekonomik Bölge İlan Etmesi
Hırvatistan Adriyatik Denizinde Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmiştir. Hırvatistan Meclisinde
5 Şubat 2020 tarihinde yapılan oylamada 151 milletvekili içerisinde 141 milletvekili bu yönde
oy kullanmıştır. Karar Resmî Gazetede yayımlandıktan sekiz gün sonra yürürlüğe girecektir.
Adriyatik’te kıyısı bulunan İtalya ile uzun süredir devam eden ortak balıkçılık politikasının
uygulanması ve deniz çevresinin korunması konusunda işbirliğinin ardından Aralık 2020
tarihinde İtalya ve Slovenya ile Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmesi konusunda bir
mutabakata varılmıştı.
2003 yılında ilan edilen Ekolojik ve Balıkçılık Koruma Bölgesi ile kıyaslandığında, Münhasır
Ekonomik Bölge, Hırvatistan için yapay adaların inşa edilmesi ve deniz kaynaklarının keşfi,
sondajı, su ve rüzgâr kaynaklarının enerji üretimi için kullanılması gibi bir takım özel haklar
getirmektedir.
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Kermanşah, İran'ın Üçüncü Petrokimya Merkezi Olacak
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kermanşah Vilayetindeki İslamabad-e
Garb Petrokimya Kompleksi’nin inşaat çalışmalarının başlaması töreninde yaptığı konuşmada
petrokimya endüstrisinin ülke ekonomisinin kalkınması için en öncü sanayilerden birisi
olduğuna değinerek, ekonomik kalkınma isteyen her ülkenin öncü endüstrilere dayalı
olduğunu ve bu endüstrilerin bir lokomotif gibi onlarca ve yüzlerce sanayiyi ilerlettiğini ifade
etmiştir.
Cihangiri devamla, son yıllarda petrokimya sanayisinin gelişmesi için büyük çalışmalar
yapıldığını, 1400 yılında (21 Mart 2021-20 Mart 2022) ülkenin petrokimya ürünleri
kapasitesinin 100 milyon tona ulaşacağını belirtmiştir.
Ayrıca, anılan projenin uygulanmasıyla birlikte Kermanşah Vilayetinin Buşehr ve Huzistan’dan
sonra ülkenin üçüncü petrokimya endüstrisi merkezi olacağı ifade edilmiştir.

İran'ın Çin'e Demir-Çelik İhracatı
İran Gümrüğü ve İran Ticaret Odası tarafından yayımlanan istatistiklere göre, İran 1399 yılının
ilk 9 ayında (20 Mart – 20 Aralık 2020) 372 milyon ABD Doları değerinde bakır ve bakır temelli
ürünler ve 773 milyon ABD Doları değerinde dökme demir ile demir ve çeliği Çin’e ihraç
etmiştir.
İran sözkonusu zaman diliminde toplamda 6 milyar 400 milyon ABD Doları değerinde Çin’e
ihracat yapmış ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar 400 milyon ABD Doları olarak
kaydedilmiştir.
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Rusya Federasyonu’nda Otomobil Ve Hafif Ticari Araç Satışları 2021 Yılının İlk
Ayında Da Geriledi
Rusya Federasyonu’nda otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılının Ocak ayında, geçen
yılın aynı dönemine göre miktar bazında %4,2 oranında azalarak 95.213 adede gerilemiştir.
COVID-19 pandemisinin sektör üzerindeki menfi etkilerinin telafi edilmeye başlandığı 2020
Eylül-Kasım döneminin aksine, satışların azalış gösterdiği ülkede, “premium” segmentte ise
muhtelif firmalarda ulaşılan %50’lik artışlar dikkat çekmektedir.
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Yunanistan'da Covid-19 Salgınına Karşı Yeni Önlemler Açıklandı
Yunanistan’da, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla iç ve dış hat uçuşlarındaki
kısıtlamaların 15 ve 22 Şubat tarihlerine kadar uzatıldığı açıklanmıştır.
Sivil Havacılık Kurumu tarafından açıklanan kısıtlamalara göre; Yunanistan’a seyahat
edeceklerin son 72 saatte yaptırdıkları negatif PCR testini hazır bulundurmaları, ayrıca
havaalanındaki random testten geçmeleri gerekmektedir. Bütün yolcular Yunanistan’a
varıştan itibaren 7 gün karantinada kalacaklardır.
AB dışı ülkelerden uçuşlar, İngiltere dahil 10 ülke dışında yasaktır. İngiltere’den seyahat
edeceklerin Yunanistan’a varışta havaalanında hızlı test yaptırması gerekmektedir.
Türkiye’den uçuşlara ise halen izin verilmemektedir.
İç hat uçuşlarında ise ancak zorunlu seyahate izin verilmektedir.
Yunan Hükümeti’nin aldığı yeni Covid-19 tedbirleri ile, akşam sokağa çıkma yasağı haftasonları
saat 21.00’den 18.00’e çekilmiştir.
Ayrıca haftasonları sadece süpermarketler, fırınlar, gaz istasyonları ve eczaneler açık olacaktır.
Okullarda liseler uzaktan eğitime devam edecektir. Halk pazarları sadece hafta içerisinde
kurulacaktır.
Perakende mağazalar, click away-telefonla randevu sistemi ile çalışmaya devam edecek olup,
kafe-restoranlar ancak takeaway/delivery şeklinde faaliyet göstermeye devam edeceklerdir.
Ayrıca Patra, Halkida, Agios Nikolaos(Girit), Mykonos ve Santorini’de sıkı karantinaya geçildiği
açıklanmıştır. Bu illere sadece sürekli çalışma amaçlı girilebilecek olup, bütün inşaat faaliyetleri
geçici olarak durdurulmuştur.
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Rusya Federasyonu 2021 Yılı Ocak Ayı TÜFE Verileri
Rusya Federal İstatistik Servisi tarafından açıklanan geçici verilere göre; Rusya
Federasyonu’nda 2021 yılının Ocak ayında tüketici enflasyonu %5,19 seviyesine yükselmiştir.
Son dönemde dikkat çeken gıda enflasyonunun Ocak ayında yıllık %7,03 oranına ulaştığı
ülkede, gıda dışı ürünlerde ve hizmetlerde yıllık tüketici enflasyonu sırasıyla %5,1 ve %2,84
seviyelerinde gerçekleşmiştir.
2021 yılı Ocak ayında yıllık fiyat artışının %16,33 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiği yaş
meyve sebze grubunda, domates ve üzümde sırasıyla görülen %14,6 ve %13 seviyelerindeki
aylık fiyat artışları ise dikkat çekmektedir.
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Filipinler'de 2020 Yılında Hükümet Sadece COVID-19 Pandemisi İle Mücadele
Kapsamında 15,4 Milyar ABD Doları Tutarında Yabancı Kredi Kullandı
Maliye Bakanlığı (Department of Finance) tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında, sadece
COVID-19 ile mücadele kapsamında, yabancı ülkelerden 741,59 milyar Filipinler Pezosu
(yaklaşık:15,4 milyar ABD Doları) tutarında kredi sağlandığı bilgisi verildi. Ayrıca, 2020 yılında
dış borçlanmanın 17,06 milyar ABD Doları olduğu da belirtildi. Buna göre, 2020 yılındaki dış
borçların %89’u COVID-19 ile mücadeleye ayrılmış oldu.
Öte yandan, 2021 yılı için bütçe açığını kapatmak ve öncelikli projeler için fon sağlamak üzere
dış kaynaklardan toplam 23,71 milyar Dolarlık finansman sağlanmasının hedeflendiğini
belirtildi. Söz konusu tutarın, 8,06 milyar Dolarının (%34) bütçe açığını kapatmak amacıyla,
15,65 milyar Dolarının ise (%66) proje finansmanlarında kullanılması beklenilmektedir.
Ayrıca, Maliye Bakanı Carlos G. Dominguez III tarafından yapılan açıklamada, en az 50 milyon
Filipinliyi aşılayabilecek COVID-19 aşısının tedarikini finanse etmek için yabancı veya yerel
kaynaklardan 1,46 milyar Dolar borç almaya çalıştıkları ifade edildi. Daha önce, Hükümet
tarafından 2021 yılı bütçesine kalem olarak eklenen 82,5 milyar Pesoluk aşı tedarikinin böylece
%80’inin krediler yolu ile karşılanması planlanmaktadır. Dominguez, Asya Kalkınma Bankası
(ADB), Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) aşı fonu için finansman
kaynakları arasında olduğunu söyledi.
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Filipinler'de COVID-19 Pandemisine Bağlı Olarak 2020 Yılında İmalat Sanayi
Daraldı
Aralık-2020’de sanayi üretimi, Üretim Değeri Endeksi (VaPI)’ye göre, %5,1 oranında düşüş
kaydetti. Böylece, Aralık-2020 ile birlikte üst üste 10 uncu ayda da imalat sanayi verilerinde
düşüş yaşandı. Yine de, Mart-2020 döneminden bu yana en düşük seviyedeki daralma olarak
kayıtlara geçti. Aralık-2019 döneminde Üretim Değeri Endeksi (VaPI) %6,8 oranında daralmıştı.
Alt sektörler bazında, Aralık-2020 döneminde, 6 alt sektörde artış görülürken bunlar arasında
en fazla büyüme %13,8 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde olmuştur. Söz konusu sektörlerin katkısı
ile VaPI’deki düşüş önceki dönemlere göre azalmıştır.
Böylece, VaPI’de 2020 yılında ortalama yıllık daralma %13,9 oranında gerçekleşmiştir.
Benzer şekilde, İmalat Sanayii Üretim Hacmi Endeksi (VoPI), Aralık-2020 dönemi itibarıyla %2,8
daralmıştır. Bir önceki aydaki 8,6 oranından daha düşük bir yıllık daralma verisi ortaya
çıkmıştır. Aralık-2019 döneminde bu veri %7,3 idi.
Alt sektörler bazında, kağıt ve kağıt ürünleri (%26,8), kimyasal ürünler (%7,5), elektrikli makine
ve cihazlar (%5,7), gıda imalat sanayii (%5,4) ve kauçuk-plastik ürünler imalat sanayii (%4,9)
Aralık-2020 döneminde artış kaydeden sektörler oldu.
Böylece, VoPI’de 2020 yılında ortalama yıllık daralma %10,3 oranında gerçekleşmiştir.
Hem VoPI hem de VaPI endekslerine göre imalat sanayiinde daralma açıkça görülmektedir.

Filipinler'de Ocak 2021 Enflasyonu Beklentinin Üzerinde Gerçekleşti
Filipinler İstatistik Kurumu (PSA) tarafından Ocak-2021 dönemi enflasyonu %4,2 olarak
açıklandı. Buna göre, Filipinler’de Şubat-2019 döneminden bu yana aylık bazda en yüksek
enflasyon gerçekleşti. Ocak-2020 döneminde enflasyon %2,9 seviyesindeydi.
Ayrıca, daha önce Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada Ocak-2021 dönemi
enflasyonunun %3,7 olarak beklendiği belirtilmişti. Merkez Bankasının 2021 yılı için ortalama
enflasyon hedefinin de %3,2 olduğu ifade edildi. Buna göre 2021 yılının ilk ayında söz konusu
beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.
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Filipinler'e Seyahat Edecek Yabancılara Yönelik Olarak COVID-19 Önlemleri
Çerçevesinde Yeni Düzenlemeler Yapıldı
Daha önce ülkeye girişine izin verilmeyen yabancı uyruklulardan, 20 Mart 2020 tarihi itibariyle
düzenlenmiş vizeye sahip olan ve hali hazırda geçerli vizeye sahip yabancıların 16 Şubat 2021
tarihinden itibaren ülkeye girişine izin verildi. Ancak, hali hazırda geçerli vizeye sahip olmayan
ve/veya 20 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenmiş olan vize sahibi yabancıların ülkeye giriş
yasağı devam etmektedir.
Öte yandan, Filipinler'i ziyaret etmek isteyen yabancıların Sağlık Bakanlığı (Department of
Health) tarafından akredite edilmiş bir karantina oteli veya tesisinde en az altı gece önceden
konaklama rezervasyonu yaptırmaları ve varışlarından altı gün sonra RT-PCR testine de tabi
tutulmaları gerekmektedir.
Filipinler tarafından İngiltere kaynaklı COVID-19 varyantına bağlı olarak 33 ülkeye koyulan
seyahat yasakları devam etmekte olup, bu ülkelerden gelecek yolcuların belirtilen vize
şartlarını sağlamış olsa dahi ülkeye girişlerine izin verilmemektedir.
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İran'da Gıda Fiyatları Dalgalanmaya Devam Ediyor
İran İstatistik Merkezi’nin yayımladığı verilere göre, 1399 yılının Dey ayında (21 Aralık 2020-19
Ocak 2021) bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen yiyecekler arasında tavuk, domates ve
dolmalık biber yer almaktadır. Ayrıca fiyatı en çok artan yiyecekler sırayla muz, salatalık ve
yumurta olmuştur. Anılan rapora göre bir önceki yılın Dey ayına göre fiyatı en çok artan ürünler
ithal pirinç, krema, yumurta, tereyağı, sıvı yağ, muz ve portakal olmuştur.

Afganistan-Hükümet Üçüncü Kez Taslak Bütçeyi Onay İçin Parlamentoya
Göndermiştir
İlk iki taslak bütçe tasarısının Parlamento tarafından reddedilmesi üzerine revize edilen taslak
bütçe üçüncü kez onay için iletilmiştir. Taslakta Parlamentonun talepleri kapsamında kamu
çalışanlarının maaşlarının eşitlenmesi için ilave ödenek sağlandığı Finans Bakanlığı tarafından
açıklanmış; bütçenin 473 milyar Afgani (6 milyar Dolar) olarak belirlendiği, bunun 162 milyar
Afganisinin (2 milyar Dolar) kalkınma harcamaları için 311 milyar Afganisinin (4 milyar Dolar)
ise cari harcamalar için tahsis edildiği ifade edilmiştir.
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Slovakya'da
Geçilmiştir

“COVID-OTOMAT”

Salgın

Risk

Değerlendirme

Sistemine

Covid-19 günlük vaka sayılarının ve özellikle hastanelerde Covid-19 hasta sayılarının yüksek
olmaya devam etmesi nedeniyle Slovak Hükümeti 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren
“COVID-OTOMAT” salgın risk değerlendirme sistemine geçilmesi ve söz konusu sisteme göre
dördüncü-siyah ve en kritik seviye önlemlerin uygulanmasına karar vermiştir.
Yeni karar çerçevesinde:
•
•

•
•

•

•

“Acil Durum” 40 gün süre ile 19 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Sokağa çıkma yasağı yeni duyuruya kadar uygulanmaya devam edilecek, temel
ihtiyaçlar (gıda alışverişi, eczane, sağlık nedenleri vb. durumlar) hariç evden çalışma
imkanı olmayan kişilerin işe gidip gelinmesi gibi istisnalardan faydalanabilmesi için 10
Şubat’tan itibaren bulunulan bölgeye göre geçerli negatif test şartı aranacaktır (en kötü
siyah ve bordo bölgelerinde 7 gün geçerli test, açık kırmızı bölgelerinde 15 Şubat’tan
itibaren 14 gün geçerli test, pembe bölgelerinde 15 Şubat’tan itibaren 21 gün geçerli
test).
Toplu taşıma ile işe gidip gelenlerden bulunulan bölgeye bakılmaksızın son 7 günde
yaptırılmış test şartı aranacaktır.
Ana, ilkokul 1-4 sınıfları ve liselerin son sınıfları açılabilecektir (velilerden ve lise
öğrencilerinden geçerli negatif test şartı aranacaktır). Salgın durumu en kötü–siyah
bölgelerde ise okullar kapalı olmaya devam edecektir. Okulların açık olabileceği
bölgelerde okulun açılıp açılmaması yerel yönetimin takdirindedir.
Bulunulan bölgede doğada vakit geçirilmesi için geçerli test şartı aranmayacaktır; siyah
bölgeler hariç bölgeler arasında bu amaçla yapılan geçişler ancak geçerli negatif
sonuçlu test ile mümkün olabilecektir.
Temel ihtiyaçlar hariç, diğer mekanlar kapalı olmaya devam edecektir.
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Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı Tarafından Yapılan
GSYİH Tahminleri
Bakanlık, 2020'de Ukrayna için GSYİH düşüşünü % 4,2 olarak tahmin ederken, 2021'de % 4,8
büyüme beklemektedir. Öte yandan, Başbakan Denys Shmyhal tarafından, 4 Şubat tarihinde
Hükümetin 2021 GSYİH büyüme tahmini % 4,6 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna, Türkiye İle Ticaret Hacmini 10 Milyar Dolara Çıkarmayı
Hedeflemektedir
Ukrayna ile Türkiye arasında 2020 yılının dokuz aylık ikili ticaret hacmi 3,7 milyar ABD doları
olarak gerçekleşirken, ülkeler bu hacmi yılda 10 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor.
Ukrayna Maliye Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre, Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy
Marchenko bu hususu bir röportajda dile getirmiştir. Bakan, Cumhurbaşkanlarının defalarca
iddialı bir hedefi dile getirdiklerini de belirtti-ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak.
Bakana göre ekonomik ortaklığın büyümesi için muazzam bir potansiyel var ve bu da
istatistiklerle teyit ediliyor: 2019'da Ukrayna-Türkiye ticaret hacmi 2018'e göre % 22,3 arttı.
Ukrinform'un bildirdiğine göre, 2020'de Ukrayna'nın ihracatı 49,3 milyar dolar olarak
gerçekleşti ve söz konusu rakam 2019'a göre % 1,7 daha düşük seviyede bulunmaktadır.
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Birleşik Krallık’ın 10 Serbest Liman Bölgesi Projesi’nde Süreç Başlıyor
4 Şubat 2021 tarihinde Financial Times’da yayımlanan bir haberde; Birleşik Krallık'taki en az 30
liman ve havalimanından 10’unun serbest liman olarak düzenlenmesi konusundaki
çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmektedir. İhaleye teklif vermeye hazırlanan otuzdan fazla
teklif sahibi firma bulunduğu, teklif verilmesi için son tarihin 05 Şubat 2021 olduğu ve
değerlendirmelerin bahar aylarında tamamlanacağı açıklanmıştır.
Buna göre; Hükümet tarafından İngiltere'de en az yedi; İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de
birer serbest liman olması planlanmaktadır. Hükümetin, serbest limanlarda daha düşük
işveren sigorta katkı payı, Ar-Ge vergi kredileri ve daha düşük damga vergisi gibi avantajlı
uygulamalar sunmak istediği ifade edilmektedir.
Bu uygulama ile Hükümetin, AB mevzuatı nedeniyle daha önce Avrupa Birliği üyesi olduğu
dönemde gerçekleştirilemeyen serbest bölge/liman uygulamalarını, Brexit sonrası Birleşik
Krallık limanlarında başlatma niyetinde olduğu anlaşılmaktadır.
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Romanya-RO-RO Seferleri
Karasu-Köstence RO-RO seferleri 03 Şubat 2021 tarihinde başlamıştır. Seferler birer gün arayla
düzenlenecek olup, Karasu Limanından 23:00'da haraket eden gemi, saat 12:00'da Köstence
limanına ulaşacak, aynı gün 23:59'da Karasu limanına hareket edecektir.

Firmalarımız, aşağıda belirtilen telefon ve e-postalar yoluyla daha fazla bilgi alabilirler.

Satış +90 850 288 66 66, sales.tr@sealines.com.tr
Rezervasyon +90 850 288 66 66, booking.tr@sealines.com.tr
Müşteri Hizmetleri +90 850 288 66 66, info@sealines.com.tr
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Slovakya’nın "Kurzarbeit" Sistemine İlişkin Detaylar Görüşülüyor
Kısa süreli çalışma programı olarak bilinen “kurzarbeit”in Slovakya’da uygulanması planlanan
versiyonuna ilişkin detaylar netleşiyor. Slovakya Çalışma Bakanı 25 Ocak'ta kısa süreli çalışma
programına ilişkin destek yasasını diğer kurum ve kuruluşların görüşlerine sunmuştu. En sık
görüş verilen husus, destek için gelirlerinde %40'lık bir azalma şartı bulunan serbest meslek
sahiplerinin haklarıyla ilgili olmuştur. Sanayi Kuruluşları Federasyonu, ilk etapta sunulan
konseptin aylık %25'lik bir düşüş şartı taşıdığına işaret ederek, sınırın yine %25'e düşürülmesini
teklif etmektedir. Ticaret Ruhsatlandırma Derneği de serbest meslek erbabı olma koşulunun
orantısız olduğunu belirterek aynı şekilde %25 oranına geri dönülmesini önermektedir. Buna
karşın, Maliye Bakanlığı ise serbest meslek sahiplerinin “kurzarbeit” programından tamamen
çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Slovak “kurzarbeit”, Alman “kurzarbeit”ine benzer şekilde
çalışacaktır. Plan, işverenler tarafından ödenen (kaza sigortası benzeri şekilde) ve serbest
meslek sahipleri tarafından ödenen sosyal güvenlik primlerinin toplanacağı bir istihdam fonu
oluşturacaktır.

Slovakya’da Kamuya Ait Yeni Bir Seyahat Teşvik Ajansı, “Slovakia Travel”,
Kuruluyor
Slovakya Ulaştırma Bakanlığı, 1 Nisan 2021 tarihine kadar kurulması planlanan “Slovakia
Travel” için bütçeden yaklaşık 14 milyon avro ayrıldığını belirtti. Ajansın, komşu ülkeler olan
hedef pazarlarda acente rekabet edebilirliği sağlaması, bölgelere destek vererek farklılıkların
giderilmesine ve turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Bakanlık, tüm
süreçlerin tam olarak işler hale gelmesinin biraz zaman alacağını, “Slovakia Travel”ın
operasyonun ikinci yılında tamamen işlevsel hale gelmesini beklediklerini ifade ediyor. Ayrıca,
Ulaştırma Bakanlığı’nın turizm bölümü personelinin bir kısmının ajansa devredileceği
belirtiliyor.
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Romanya Maliye Kanununda Değişiklik
296/2020 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, 25. maddenin 4. fıkrası,’’f1’’ bendinde yer alan
ve Türkiye’nin de içerisinde olduğu Ek II’de bulunan ülkelerden yapılan harcamaların gider
olarak düşülememesine ilişkin düzenlemenin iptal edildiği Acil Kararname Taslağı 1 Ocak
2021’den itibaren yapılan tüm ticari işlemleri kapsayacak şekilde hazırlanmış olup, Romanya
Maliye Bakanlığı web sitesinde (https://mfinante.gov.ro/acasa/transparenta/proiecte-actenormative) yayımlanmıştır.
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SORUNLAR, ÖNERİLER ve FIRSATLAR

Avusturya, Slovakya’daki Sınır Ötesi Çalışanlar İçin Zorunlu Test Ve Kayıt
Uygulaması Başlattı
Avusturya, 10 Şubat 2021 tarihinden itibaren, Slovakya’daki sınır ötesi çalışanların Covid-19
negatif test sonucu ile birlikte haftada bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırmalarını
zorunlu tutmuştur. Slovakya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır ötesi
çalışanlar Avusturya'ya girdikten sonra on günlük karantinadan muaf olacaktır. Bununla
birlikte, yedi günden eski olmayan bir negatif PCR veya antijen test sonucu göstermeleri
gerekecektir. Çalışanların, https://www.oesterreich.gv.at/ web sayfasındaki (İngilizce ve
Almanca) mevcut formu yeni bir testle birlikte haftada en az bir kez doldurması gerekecektir.
Ayrıca, genel itibariyle Slovakya'dan Avusturya'ya giriş yapan yolcuların 10 günlük karantinaya
girmeleri gerektiği gibi, karantina durumunda dahi negatif bir PCR testi sunma zorunluluğu
bulunmaktadır.
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Cezayiṙ ’in İthalatta Uyguladığı İlave Gümrük Vergil̇ eri ̇
Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın yayımlanan Kararı ile toplam 992 Alt Tarife Pozisyonunda yüzde
30/ yüzde 40/ yüzde 60/ yüzde 70/ yüzde 100 ve yüzde 120 oranlarında Geçici Ek Korunma
Gümrük Vergisi adıyla getirilen (D.A.P.S -Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde) ilave
gümrük vergisi uygulaması devam etmektedir. Tüm listeye şu adresten erişim mümkündür:
https://douane.gov.dz/IMG/pdf/arrete_du_2_chaabane_1440_correspondant_au_8_avril_2
019_modifiant_l_arrete_26_janvier_2019.pdf
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Şili’de Ocak Ayı Sonunda Etkili Olan Yağışlar Meyve Üreticilerine Büyük Zarar
Verdi
Şili’de 29 Ocak-3 Şubat tarihlerinde ülke genelinde etkili olan ve son 71 yıl içerisinde eşi
görülmemiş yoğunlukta gözlemlenen cephe yağışları (Sistema Frontal) sonucunda özellikle
başlıca ihraç ürünleri arasında yer alan sofralık üzüm, yaban mersini, erik, şeftali ve nektarin
gibi ürünler büyük zarar gördü. Yoğun yağış, ülkenin büyük kesiminde sellere, toprak
kaymalarına ve elektrik kesintilerine yol açarak içme suyu üretiminde de nehirlerde görülen
yoğun bulanıklık sebebiyle aksamalara yol açtı.Şili Meyve Üreticileri Federasyonu (Fedefruta)
Başkanı Jorge Valenzuela tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada zarar gören mahsullere
ilişkin tespit edilen zararın 150 milyon ABD Doları değerinde olduğu belirtildi. En fazla
mahsulün zarar gördüğü bölgeler O’Higgins (%85), Valparaiso (%78,2) ve Metropolitan Bölgesi
(%66,7) olarak açıklandı.
Halihazırda, salgın sebebiyle zor durumda olan üreticilerin yaşanan felaket ile durumlarının
çok daha kötü bir hal aldığı ifade edildi. Kayıpların bağlantılı sektörler olan paketleme, nakliye
gibi sektörleri de etkileyeceği belirtildi.
Şili Meyve İhracatçıları Birliği (ASOEX) Başkanı Ronald Bown Fernández tarafından yapılan
açıklamada da, geçtiğimiz haftalarda Çin Halk Cumhuriyeti tarafından iddia edilen ve Şili’den
ithal edilen kirazlarda koronavirüs izlerine rastlandığına ilişkin haberlerin ardından yağışların
yarattığı zararın sektördeki endişeleri katladığı belirtildi. Şu ana kadar gözlemlenen hasara
göre, 2021 sezonunda üretim ve ihracat hacminin olumsuz etkileneceği dile getirildi.
Salgın sürecinde yaşanan normalleşme ile birlikte yıl sonunda yapılan 2021 yılı üzüm
sevkiyatlarında %12,5’lik artış yaşanacağı tahminlerinin yeniden güncellenmesi gerektiği,
başta ceviz olmak üzere diğer meyve ağaçlarının olgunlaşma sürecini etkileyecek ve aşırı nemin
yol açtığı mantar oluşumlarının da kullanılacak mantar öldürücüler sebebiyle üretimde maliyet
artışlarına yol açacağı belirtildi.
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GÜNCEL GELİŞMELER

Moğolistan’da 1,9 Milyon İnsanı Aşılamak İçin Gereken Mali Kaynak İhtiyacı
Çözüldü
Moğolistan Maliye Bakanı B. Javkhlan, koronavirüs aşısının finansmanı hakkında bilgi verdi.
Bakan, “Dünya Bankası'nın Covax programına katılmak, imtiyazlı finansman için fırsatlar
yaratır. Bunlardan biri 50,7 milyon dolarlık düşük faizli koşullu kredi. Bu, sonbahar oturumunun
son günlerinde Parlamento tarafından onaylandı. Bugün Dünya Bankası krediyi verme kararı
aldı. Cevabımızı bu gece alacağız.
Kararın olumlu olacağını düşünüyorum. 50,7 milyon doları Covax programı kapsamında
aşıların satın alınması ve taşınması ile aşıların yurt içinde son kullanıcılara ulaştırılması için
gerekli finansmandır.
1.981.000 kişiyi aşılama planı yapıldı. Bunu finanse etmek için kaynak tamamen sağlandı.
Maliye Bakanlığı parayı hazırladı." dedi.
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Rusya Federasyonu'nda 2020 Yılı Konut Sektörü
2020 yılında Rusya Federasyonu’nda hizmete sunulan toplam konut sayısı ve toplam konut
alanı büyüklüğü sırasıyla yaklaşık 1,1 milyon adet ve 80,6 milyon metrekare olarak
gerçekleşmiştir.
Söz konusu gerçekleşmeler, 2019 yılına göre %1,8’lik bir azalışa işaret etmektedir.
Özellikle COVİD-19 pandemisinin menfi etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Nisan-Mayıs
döneminde hizmete sunulabilen toplam konut alanı, yıllık toplam alan büyüklüğünün
%8,4’ünü teşkil edebilmiştir.
2020 yılında toplam konut alanlarının %17’si Moskova şehri ve bölgesinde, %5,6’sı
Krasnodar’da ve %4,2’si ise St. Petersburg’da hizmete sunulmuştur.

Kaynak: ROSSTAT
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Moğolistan Hükümeti, Tarımı Desteklemek İçin 500 Milyar MNT’lik Kredi
Paketini Duyurdu
Moğolistan Başbakanı L.Oyun-Erdene, sağlığı korumak ve ekonomiyi canlandırmak için 10
trilyon MNT tutarında kapsamlı bir plan sundu. Tarımı desteklemek için 500 milyar MNT'lik bir
kredi paketi çıkarılacağını söyledi. Programın dört alanı olacak: ilkbahar ekimi, kaşmir, çobanlar
ve aile çiftçiliği için destek.

Moğolistan Hükümeti, 3 Trilyon MNT’lik Konut Programını Uygulamaya Karar
Verdi
Moğolistan Başbakanı L.Oyun-Erdene, 3 trilyon MNT'lik konut programının uygulanacağını
duyurdu. Program kapsamında Hükümet, ücretsiz arazi, tek odalı konut, çimento ve inşaat
demiri tavizleri, kredi garantileri ve altyapı için bir trilyon MNT sağlayacak. Sonuç olarak,
Hükümet konut fiyat politikasına dahil olacak. Hükümet ayrıca inşaat şirketlerine bir dizi düşük
faizli kredi teklif edecek.
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Rusya Federasyonu’nda Cari Fazlada Görülen Gerileme 2021 Yılında Da Devam
Ediyor
Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilere göre; 2021 yılının Ocak ayında
Rusya’da cari işlemler fazlası, 2020 yılının aynı ayına göre %35,8 oranında bir düşüşle 6,8
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Cari fazlada görülen söz konusu düşüşte, dış ticaret fazlasında vuku bulan gerileme büyük bir
rol oynamıştır. Nitekim, Rusya'da 2020 yılının ilk ayında 13,4 milyar dolar fazla veren dış ticaret
dengesi, 2021 yılının aynı döneminde 9,4 milyar dolar fazla verebilmiştir.

Diğer taraftan, 2021 yılının Ocak ayında Rusya Merkez Bankasının döviz rezervlerinde* ise 3
milyar dolarlık bir artış vuku bulmuştur. 2020 yılının aynı döneminde ise döviz rezervlerindeki
artış 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş bulunmaktaydı.

* Döviz rezervlerinin içeriği konusunda Rusya Merkez Bankasınca açıklayıcı bir bilgiye yer
verilmemektedir. Söz konusu döviz rezervlerinin “altın hariç” olarak dikkate alındığı
değerlendirilmektedir.
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Slovakya'nın 2020 Ocak-Kasım Dönemi Dış Ticaret İstatistikleri
8 Şubat 2021 tarihinde 2020 yılının Ocak-Kasım dönemi için yayımlanan dış ticaret
istatistiklerine göre, mal ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,5 azalarak 69 milyar
avroya, mal ithalatı ise %9,6 azalarak 66,4 milyar avroya geriledi. Söz konusu dönemde,
Slovakya, geçen yılın aynı dönemine göre toplam 2,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.
2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Slovakya en yüksek dış ticaret fazlasını Almanya (3,3
milyar €), Fransa (2,5 milyar €), İngiltere (2 milyar €), Avusturya (1,8 milyar €), ABD (1,7 milyar
€), Polonya (1,66 milyar €), Macaristan (1,3 milyar €), İtalya (826 milyon €), Romanya (772
milyon €), Çekya (717 milyon €) ve İspanya (667 milyon €) ile yaptığı ticarette kaydetti. Ülkenin
en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler ise sırasıyla Vietnam (3,4 milyar €), Güney Kore (2,9
milyar €), Çin (2,6 milyar €), Rusya (2 milyar €), Malezya (529 milyon €), Tayvan (289 milyon €)
ve Japonya (183 milyon €) oldu.
Slovakya’nın AB ülkelerine ihracatı bir önceki yıla göre %8,4 gerileyerek ülkenin toplam
ihracatının %78,6’sını oluşturdu. Slovakya’nın OECD ülkelerine ihracatı ise aynı şekilde %7,8
azalarak, ülkenin toplam ihracatının %87,6'sını oluşturdu. Mal bazında en yüksek ihracat
düşüşü, televizyonlar için monitor, projektör ve alıcı cihazlarında, motorlu taşıtların parça ve
aksesuarlarında, insan taşımacılığı için tasarlanmış motorlu taşıtlar ve diğer motorlu taşıtlar ile
ham petrol dışındaki bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları ve sıvı yağlarda
kaydedildi.
Ülkenin AB’den ithalatı ise bir önceki yıla göre %7,6 düşerek toplam ithalatının %67'sine
gerilerken, OECD ülkelerinden yapılan ithalat %11,1 azalarak ithalatın %65,7’sini oluşturdu.
Mal bazında en yüksek ithalat düşüşü ise motorlu taşıtların parça ve aksesuarlarında, hücresel
ağ için telefonlar dahil telefon setlerinde ve insan taşımacılığı için tasarlanmış motorlu araçlar
ve diğer motorlu taşıtlarda görüldü.
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Atina’da Yeni Sıkılaştırılmış Karantina Açıklandı
Yunanistan Başbakanı 09.02.2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Başkent Atina’nın da içinde
bulunduğu Attika Bölgesinde sıkı karantina uygulanacağını duyurmuştur.
11 Şubat 2021 Perşembe başlayacak ve 28 Şubat'a kadar sürecek olan yeni tedbirlerle,
süpermarketler ve eczaneler haricinde bütün perakende mağazaları kapatılacaktır. Ayrıca,
halen fiziken açık olan ilk ve ortaokullar da kapatılarak, bütün derecelerde eğitime uzaktan
devam edilecektir.
Başbakan tarafından Atina bölgesine getirilen kısıtlamaların gerekçesi olarak; koronavirüs
nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısındaki artışın sağlık sistemi üzerinde yarattığı baskı ve
virüsün mutasyona uğrayarak daha kolay şekilde yayılması gösterilmiştir.
Bununla birlikte, piyasalarda Başbakanın ilkbaharda kafe ve restoranları açarak turizm
sezonunu başlatması ve ekonomiyi canlandırması beklentisi hakimdir.
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Suudi Arabistan Ekonomisi 2020 Yılında %4,1 Oranında Daraldı
Suudi Arabistan İstatistik Kurumu tarafından açıklanan büyüme verilerine göre ülke ekonomisi
2020 yılının son çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,8 oranında daralmıştır.
Böylelikle, 2020 yılı genelinde ülke ekonomisi 2019 yılına göre %4,1 oranında küçülmüştür.

Diğer taraftan, ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe kıyasla %2,8 büyüme kaydetmiş olup,
ekonominin ikinci çeyrekten itibaren toparlanma eğiliminin devam ettiği görülmektedir.

Azerbaycan'ın 2021 Yılı Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
2021 yılı Ocak ayında Azerbaycan'da tüketici fiyatları endeksi (enflasyon) %3,3 olarak
gerçekleşmiş; aynı zamanda gıda, içecek ve tütün ürünleri fiyatları %4,6, gıda dışı ürün
fiyatları %3,5, hizmet sektörü fiyatları ise %1,3 artmıştır.
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Singapur Ile Birleşik Krallık Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması
Yürürlüğe Giriyor
Singapur ve Birleşik Krallık arasında 10 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret
Anlaşmasının 11 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştur.
İki ülke arasında dijital ticaret ve finansal hizmetleri de kapsayan Dijital Ekonomi Anlaşması
müzakerelerinin 2021 yılında başlatılmasına ilişkin anlaşma sağlandığı açıklanmıştır. SingapurBirleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması ile her iki ülkede bulunan firmaların Avrupa Birliği ile
Singapur arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasında yer alan olanaklardan aynı şekilde
faydalanacakları belirtilmiştir. Anılan anlaşma ile ticarete konu eşyada tarifelerin kaldırılması,
hizmet ve kamu alımlarında daha fazla pazara giriş imkânı, elektronik ürünler, motorlu taşıtlar
ve parçaları, eczacılık ürünleri ve medikal cihazlar ile yenilenebilir enerji gibi önemli
sektörlerde tarife dışı engellerin azaltılması hedeflenmektedir.
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12 Şubat 2021 Tarihi "Çin Yeni Yılı" Sebebiyle Filipinler'de Resmî Tatil Olarak
İlan Edildi
"Çin Yeni Yılı" (12 Şubat 2021, Cuma) Filipinler'de 986 sayılı Başkanlık Genelgesi ile resmî tatil
olarak ilan edildi. Söz konusu tarihte Ticaret Müşavirliği Ofisimiz kapalı olacaktır.

Filipinler 2021 Yılı İçin Domuz Eti İthalatında Kota Yükseltti
Tarım Bakanı William Dar, Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin ülkeye daha düşük maliyetle
ithal edilebilecek domuz eti miktarını artırmak için artı minimum erişim hacmi kotasını (MAV)
onayladığını belirtti. Böylece, Tarım Bakanlığı’nın, domuz eti ithalatını 2021 yılında 162.000
tona çıkarmayı planladığı ifade edildi.

56

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Moğolistan, 2021 Yılının Ocak Ayında 181,1 Milyon ABD Doları Dış Ticaret
Fazlası Verdi
2021 yılının Ocak ayında Moğolistan’ın toplam dış ticaret hacmi, geçen yılın Ocak ayına göre
166,4 milyon ABD Doları (yüzde 17,8) yükselişle 1,1 milyar ABD Doları oldu. Dış ticaret fazlası
ise 181,1 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.
Moğolistan'ın ihracatı 2020 yılının Ocak ayında da 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 39,4
(180,9 milyon ABD Doları) artarak 639,9 milyon ABD Doları oldu.
Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 562,7 milyon ABD Doları (%87,9);
hazır gıda maddeleri ihracatı 16,7 milyon ABD Doları (%2,6); sebze ihracatı 13,1 milyon ABD
Doları (%2,0); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 11,0 milyon ABD Doları (%1,7) olup bu ürün
gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı %94,2'dir.
Bu dönemde Moğolistan, 28 ülkeye mal ihraç etmiş olup, %92,4 pay ile Çin ilk sırayı alırken
Çin’i ABD (%3,5) ve Singapur (%2,8) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat
içerisindeki payı %98,7 olmuştur.
Moğolistan'ın ithalatı, 2021 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1
(14,5 milyon ABD Doları) azalarak 458,8 milyon ABD Doları oldu.
Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 85,2
milyon ABD Doları (%18,6); minerallerin ithalatı 96,2 milyon ABD Doları (%21,0) [mineraller
arasında petrol ürünleri ithalatı 81,1 milyon ABD Doları (%84,2)]; hayvansal veya bitkisel
menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 78,9 milyon ABD Doları (%17,2); taşıtlar ve
uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 75,6 milyon ABD Doları (%16,5); ana metaller ve bunların
ürünlerinin ithalatı 24,3 milyon ABD Doları (%5,3) ); kimyasal ürünlerin ithalatı 29,6 milyon
ABD Doları (%6,5) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın %85,1'i bu mal ve ürünlerden
gerçekleştirilmiştir.
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Moğolistan’ın bu dönemde gerçekleştirdiği ithalatında %34,1 pay ile Çin ilk sırada yer alırken,
Çin’i Rusya Federasyonu (%29,1), Japonya (%8,8), Kore Cumhuriyeti (%3,9), Almanya (%3,7) ve
ABD (%3,0) izlemiştir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %82,3'üne karşılık
gelmektedir.

Ekvator Başkanlık Seçimleri İkinci Tura Kaldı
Ekvator'da 7 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde 9 Şubat 2021
itibarıyla sandıkların %99,23'ü açılmış olup, kesin olmayan sonuçlara göre, Umut Birliği
Partisi’nin adayı sosyalist Andrés Arauz oyların %32,07’sini, Ekvator yerlileri tarafından
desteklenen Pachakutik Çokuluslu Birlik Hareketi Partisi’nin adayı Yaku Pérez oyların
%20,10’unu; Fırsat Yaratan Siyasi Hareket Partisi ve Sosyal Hıristiyan Partisi’nin ortak adayı
liberal Guillermo Lasso oyların %19,49’unu almıştır. Sandıkların tamamı açıldığında sonuçların
değişmemesi durumunda, 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak ikinci tur seçimlerde Andrés
Arauz ve Yaku Pérez başkanlık için yarışacaktır.
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Macaristan Karayolu Taşımacılığı Elektronik Ön İzin Kayıt Sistemi (BIREG) Ile
İlgili Son Durum
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalara elektronik kayıt
yükümlülüğü getiren Macaristan, online izin ön kayıt sistemi BIREG’i uygulamaya almış;
uluslararası taşıma gerçekleştirecek tüm firmaların BIREG sistemine kayıt olmaları için
şirketlere 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 1 aylık süre tanınmıştı. 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle
kayıt yaptırmamış olup taşıma gerçekleştirmek isteyen şirketlere veya kayıtlarında eksiklik
tespit edilecek olanlara ceza kesileceği açıklanmıştı. Ancak sistemde yaşanan aksaklıklar
sebebiyle daha önce 1 Şubat 2021 olarak kararlaştırılan kayıt süresi 15 Şubat 2021 tarihine
kadar uzatılmıştır.

Avusturya’ya Girişte Artan Kontroller Nedeniyle Sınırlarda Beklemeler
Yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle Avusturya’nın komşularıyla olan sınır kapılarında uygulanan sıkı
kontroller ülkeye girişte beklemelere neden oldu. Viyana'nın batısındaki A1 otoyolunda,
Salzburg istikametinde 50 dakika gecikme yaşanırken, Spielfeld ve Nickelsdorf sınır kapılarında
da beklemeler yaşandı. Mevcut durumda, ilave kontroller için sınır kapılarında toplam 500
polis görev yapmaktadır.
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Tunus’ta Enflasyon Oranı Ocak 2021'De %4,9 Seviyesinde Gerçekleşmiştir
Tunus İstatistik Enstitüsü (INS) tarafından yapılan açıklamada, enflasyon oranının son üç aydaki
%4,9 seviyesini koruyarak Ocak 2021 itibariyle de %4,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtilmiştir.

http://www.ins.tn/

https://www.webmanagercenter.com/2021/02/05/463063/le-tauxdinflation-se-stabilise-a-49-en-janvier-2021-ins/
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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Slovakya'da Şubat Ayı
Uygulamasına Geçiliyor

İtibariyle

Elektronik

Menşe

Şahadetnamesi

Slovakya Sanayi ve Ticaret Odası (SCCI) Şubat ayı itibariyle tercihsiz ticaret kapsamında
Slovakya'da elektronik menşe şahadetnamesi uygulamasına başlandığını duyurmuştur. Yeni
sistem, SCCI bünyesindeki belgeyi veren makamlar tarafından uygulanmaya başlanacaktır.
Yeni elektronik form, beyaz kağıda renkli olarak basılacak ve yalnızca e-belge (pdf formatında)
olarak teslim edilecektir. Belgenin geçerliliğinin teyit edilebilmesi amacıyla sertifikanın
üzerinde bir kare kod yer alacaktır. Pdf formatındaki belge üzerindeki çerçeve alanının tamamı
güvenlik simgesi olarak guilloche içerecektir. Geçiş süresi zarfında mevcut basılı form (kare kod
içermek kaydıyla) bir süre daha kullanılabilecektir.
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SORUNLAR, ÖNERİLER VE FIRSATLAR

“Emerging Of Thailand Future Warfare” İsimli Bir Webinar Düzenlenecek
“Aviation Week Network” ve “Defense & Security 2021” işbirliğinde düzenlenecek olan
“Emerging of Thailand Future Warfare” isimli webinar, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü 14.0015.00 (Tayland Saati) saatlerinde gerçekleştirilecektir.
Tayland'ın savunma perspektifine odaklanacak webinarın amacı, katılımcılara önümüzdeki on
yıl içinde planlanan askeri programlar hakkında bilgi vermek ve ileriye dönük planlama
sağlamaktır. Webinarda kapsanacak ana konular arasında UAV (İHA) teknolojileri (hava ve
deniz), siber güvenlik ve siber savaş önleme ve büyük veri yönetimi yer almaktadır.
Uluslararası uzmanlar tarafından verilecek ve savunma ile iç güvenlik alanlarında faaliyet
gösteren katılımcıların canlı sohbet ile soru sorabileceği webinara katılım ücretsizdir.
Webinara
https://www.bigmarker.com/aviation-week-network/Emerging-of-ThailandFuture-Warfare?code=WNETFWDST adresinden kaydolunabilmektedir.
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GÜNCEL GELİŞMELER

Senegal Eczacılık Endüstrisi Sanal Ekonomik Forumu
Senegal Yatırım Destek Ofisi (APIX S.A.) tarafından Dakar Ticaret Müşavirliğimize gönderilen epostada, 25.02.2021 tarihinde eczacılık endüstrisi alanında bir sanal ekonomik forum
düzenleneceği bildirilmiştir. Söz konusu etkinliğe Türkiye’den de ilgili kuruluşlarca katılımların
beklendiği ifade edilmiştir.

Söz konusu etkinlik için gerekli iletişim:
● Mr Moustapha Diop– mmdiop@apix.sn
● Ms Adama Ndiaye Gueye – angueye@apix.sn
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Almanya Bavyera Eyaleti İmalat Sanayi (2020 Yılı)
Almanya Bavyera Eyaletinde, madencilik sektörünü de içine alan imalat sanayi geliri 2020
yılında % 9 düşüş kaydederek 331,2 milyar Avro olarak gerçekleşti. Eyalet İstatistik Ofisi resmi
verilerine göre, aynı dönemde imalat sanayinin ihracatı da % 10,3 düşüşle 183,1 milyar Avroya
geriledi. Böylece üretimin % 55,3’ü doğrudan ihraç edilmiş oldu.
Mobilya hariç olmak üzere “ağaç ve orman ürünleri” (% 5,3) ile “eczacılık ürünleri” (% 5,3)
cirolarında artış kaydedilirken, “hazır giyim” sektörü cirolarında % 21’lik keskin bir düşüş
yaşandı. Bavyera'nın en önemli sanayi kolu olan "motorlu kara taşıtları ve motorlu taşıt
parçaları imalatı" da yılı % 11,7’lik sert bir düşüşle kapadı. Genel olarak, imalat sektöründeki
mal talebi 2020 yılında 2019'a göre % 8,2 azalırken, Almanya'dan gelen siparişler % 6,4, yurt
dışından gelen siparişler ise % 9,2 düşüş kaydetti. Diğer taraftan, 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla
imalat sektöründeki istihdam, genel istihdamdaki düşüşe paralel olarak % 2,8 azalışla 1 milyon
174 bin olarak gerçekleşti.
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Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Peru Etkinliği Gerçekleştirildi
Ticaret Bakanlığımız tarafından düzenlenen “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik SohbetlerPeru” e-sohbet etkinliği 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte yapılan sunuşların ardından firmalarımızın soruları cevaplandırılmıştır.
Ticaret Müşavirimiz tarafından yapılan sunum aşağıdaki linkten temin edilebilir.

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/peru/raporlar/musavir-raporlari

Etkinliğe ilişkin yayın Ticaret Bakanlığımızın youtube sayfasına da eklenmektedir.
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Özbekistan-Döviz Cinsinden Kredilerin Payı %50'Den %45'E Düşürülecek
2021 yılı devlet programının bankacılık sisteminde reform yapılması ve sektörde rekabet
ortamı yaratılmasına dair bölümünde ekonominin dövize bağımlılık düzeyini kademeli olarak
azaltacak tedbirlerin alınması öngörülmektedir.
Belgede özellikle döviz kredileri payının %50'den %45'e düşürülmesi, bankaların aktif ve
yükümlülüklerinde döviz payının azaltılması için parasal ve ihtiyati araçların kullanılması
belirlenmiştir.
Ayrıca bankalar tarafından dış kredi çekilmesinde ihtiyatlı bir politika izlenmesi için tedbirler
alınması da planlanmaktadır. (Kun.uz)

Özbekistan, Afganistan Ve Pakistan Demiryolu İnşaatına İlişkin "Yol Haritası"
İmzaladı
Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı basın servisinin Kun.uz'a bildirdiğine göre, Özbekistan,
Afganistan ve Pakistan arasında 2 Şubat'ta Taşkent'te yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda
Mazar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demiryolunun inşası için ortak bir eylem planı (Yol Haritası) kabul
edildi. Yaklaşık 600 km uzunluğunda ve 1520 mm genişliğinde olan demiryolunun yapımının 5
yılda tamamlanabileceği kaydedildi.
Yol Haritasına göre, bu yıl Mart-Nisan aylarında demiryolu güzergahının kapsamlı bir
incelemesi ve projelendirmesi için malzeme hazırlamak üzere ortak bir uluslararası sefer
düzenlenecektir. Ayrıca uluslararası danışmanlık şirketlerinin katılımıyla "Güney Asya Afganistan - Orta Asya - Rusya Federasyonu - Doğu Avrupa" güzergahında ihracat-ithalat yük
trafiğine ilişkin bir inceleme yapılması planlanmaktadır.
Ayrıca, projeye katılan ülkelerin demiryolu idare başkanlarının başkanlık ettiği ortak bir çalışma
grubu oluşturuldu. (Kun.uz)
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Özbekistan-Deri, Ayakkabı Ve Kürk Endüstrilerinde Faaliyet Yürüten
Girişimcilere Kredi Verilecek
Cumhurbaşkanı’nın, deri ve ayakkabı ile kürk endüstrisinin daha da geliştirilmesine yönelik ek
önlemler hakkındaki Kararı kabul edildi (No. PP-4982, 08.02.2021).
Karara göre, Özbekistan Cumhuriyeti İmar ve Kalkınma Fonu tarafından 2021-2022 yıllarında
katma değeri yüksek deri, deri ürünleri ile kürk ve yünden mamul ürünlerin üretimine yönelik
projelerin uygulanması için sermayesindeki devlet payı %50 ve üzeri olan ticari bankalarda
toplam 50 milyon ABD doları tutarında kredi açılacak.
Krediler, ilgili ticari bankalarda yıllık %4 faiz oranıyla üç yıllık imtiyazlı dönem dahil olmak üzere
7 yıla kadar açılacaktır.
Krediler, modern yeni ekipman ve teknolojilerin satın alınması için ticari kuruluşlara yıllık %6
faiz oranı ile iki yıllık imtiyazlı dönem dahil olmak üzere 7 yıla kadar tahsis edilecektir.
Karar ile 1 Ocak 2023 tarihine kadar Özbekistan Cumhuriyeti topraklarına ithal edildiğinde sıfır
oranlı gümrük vergisi uygulanacak hammadde, malzeme ve aksesuarların listesi (71 öğe)
onaylandı. (Uzdaily.uz)
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Avusturya Koronavirüs Nedeniyle Tirol Eyaletini “Test Zorunluluğu Olan Bölge”
İlan Etti Ve Bölgeye Özel Kısıtlamalar Getirildi
Avusturya'daki 9 eyaletten biri olan Tirol'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hükümet söz
konusu bölgeye özel yeni kısıtlamalar getirdi.
Son dönemde Tirol eyaletinde Güney Afrika mutasyonlu virüse yakalananların sayısının artış
gösterdiği, 9 Şubat 2021 tarihi itibariyle bu sayının 293 olduğu bildirildi.
Avusturya Başbakanı, Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte 09 Şubat günü düzenlediği
basın toplantısında, Hükümetin Tirol Eyaletini “Test Zorunluluğu Olan Bölge” ilan ettiğini, 12
Şubat 2021 tarihi itibariyle Tirol’den çıkış yapacak herkesin çıkışta 48 saatten eski olmayacak
negatif PCR veya antijen testi ibraz etmek zorunda olacağını, ibraz edemeyenlere 1.450 avroya
varan idari para cezası uygulanacağını, karayollarının yanı sıra demiryollarında da kontroller
yapılacağını, denetimler için 1.000 polis ve askerin görevlendirileceğini, uygulamaya Tirol’den
transit geçeceklerin de tabi olacağını, Doğu Tirol bölgesi ile 10 yaş altındaki çocukların
uygulamadan muaf tutulacağını, uygulamanın Cuma günü başlayıp 10 gün süreceğini belirtti.
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Koronavirüs Nedeniyle Gana Parlamentosu'nun 2 Mart'a Kadar Kapatıldığı
Duyuruldu
Ülkede artan koronavirüs vakaları Parlamentoda da etkisini göstermiş olup, 17 milletvekili ve
151 çalışanın koronavirüs kapması nedeniyle Gana Parlametosu 2 Mart'a kadar faaliyetlerine
ara vermiştir.
Diğer taraftan, son dönemde ülkede günlük vaka sayıları 700 civarında gerçekleşmekte ve
ölümlerde artış gözlemlenmektedir. Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde kısıtlamaların
artırıldığını belirterek cenaze, düğün gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını ve plajların
kapatıldığını duyurmuştur. Ancak bu ksııtlamaların vaka sayılarında istenen seviyede düşüş
sağlamadığı gözlemlenmektedir.
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Rusya-Kazan’da Online Ürün Satış Pazarı 1,3 Milyar Rublelik Büyüklüğe Ulaştı
Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyetinin başkentiKazan’da, onlineperakende ürün satış
pazarı cirosunun 2020’de 1,3 milyar rubleye (yaklaşık 17,6 Milyon $) ulaştığı,Rusya genelinde
ise pazarın büyüklüğünün 135 milyar rubleyi (1,8 Milyar $) aştığı bildirilmektedir. Söz konusu
rakamların2019yılına kıyasla üç kat daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Bu satışlarda Moskova ve SanktPetersburg şehirlerinin başı çektiği görülmektedir. Kazan, bu
göstergede en büyük bölgeşehirleri arasında Krasnodar’dan sonra ikinci sırada yer almıştır.
Analistlere göre, 2025’te Rusya’daki online ürün satışlarının1 trilyon rubleyi aşacağı, en hızlı
büyüyen pazarların iseTüben Novgorod, Kazan ve Yekaterinburg olacağı beklenmektedir.

Kaynak: https://turktatar.com/kazanda-online-urun-satis-pazari-gecen-yil-13-milyar-rubleyeulasti/
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Tiflis'te Atıl Bulunan Fuar Ve Kongre Merkezine Uygun Yapı Özelleştirilecektir
2012 yılında kültür merkezi olarak etkinlik alanı ve tiyatro barındıracak biçimde inşa edilen ve
sembolik bir yapı olan Studio Fuksas adlı bina ikinci kez özelleştirme kapsamında açık artırmaya
sunulmuş bulunmaktadır. 2020 yılının başında 95 milyon GEL bedelle başlayan satışa teklif
gelmemiştir.

Rike Meydanındaki alan ve bina, şehrin merkezi konumunda olup fuar ve kongre merkezi
şeklinde değerlendirmeye uygun yapıdadır.

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Milli Emlak Ajansının "işletmeler için 100 yatırım
teklifi" programı kapsamında 71,25 milyon GEL bedelle başlayan açık artırmaya ilişkin
detaylara aşağıdaki linkten erişilebilmektedir:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/692982

Son teklif verme tarihi 5 Mart 2021'dir.

71

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Gürcistan'da Hayvan Yemlerinin Kullanım Ve Pazarlamasına İlişkin Karar
Gürcistan'da Hayvan Yemi Kullanım ve Pazarlamasına İlişkin 8/2/2021 tarihli ve 58 sayılı Karar
yayımlanmıştır. Gürcistan'da satılacak hayvan yemlerinin taşıması gereken özellikler ve
ambalaj/etiketlerin içermesi gereken bilgiler dahil olmak üzere yem kullanım, satış ve
pazarlamasına ilişkin kuralları içeren Karar 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5097493?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5097513?publication=0
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SORUNLAR, ÖNERİLER VE FIRSATLAR

Bosna Hersek'in Vc Otoyol Koridorundaki Ozimica-Poprikuşa Bölümünün İnşası
İçin Ana Projenin Yapım İhalesi Açıldı
Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi 'JP Autoceste FBiH' tarafından yapılan açıklamada,
Vc Otoyol Koridorunun Medakovo – Poprikuşa bölümünün Ozimica – Poprikuşa altbölümünün
inşası için ana projenin yapım ihalesinin açıldığı duyuruldu.

Žepče şehrinin kuzey ve güneyini bağlayacak toplam uzunluğu 12,9 km olan altbölümün proje
yapım sözleşmesinin bedelinin 4,1 milyon KM olarak tespit edildiği; başvuruların 24 Mart 2021
tarihinde değerlendirileceği; ihaleyi kazanan şirkete projenin hazırlanması için 10 aylık süre
verileceği belirtildi.

Açıklamada devamla, toplam uzunluğu 36 km olan Medakovo – Poprikuşa otoyol bölümünün
yapımı için Avrupa Yatırım Bankasından 340 milyon Avro tutarında kredi finansmanının
sağlandığı ifade edildi.
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Filipin Ordusu 9 Bin Adet El Bombası Ve Aksamı Tedariki İçin İhale Duyurusu
Yayımladı
Filipin Ordusu (PA) 9.000 adet "RDS Tipi El Bombası ve Fragmanları" Tedariki ve Teslimi
ihalesini yayımladı. (BID REF ORD PABAC2 011-02-2021 Lot 1)
Sözleşme için Onaylanmış Bütçe: Yalnızca Yirmi Yedi Milyon Peso (Php27.000.000,00)
(yaklaşık;562 bin ABD Doları)
İhale Kapsamı:
İhale dokümanları aşağıdaki linkler arasında yer almaktadır.
Proje için faaliyet takvimi (Tüm programlar için Filipin Standart Saati geçerlidir):
· İhale Öncesi Konferansı: 15 Şubat 2021, Pazartesi, 13:30
· Tekliflerin Son Verilme ve Açılış Tarihi: 1 Mart 2021, Pazartesi, 13:30

Muhtemel teklif sahiplerine açık olan Zoom aracılığıyla Sanal Tele-Konferansı (VTC) aracılığıyla
bir Ön Teklif Konferansı düzenlenecektir.
Daha fazla bilgi için;
BGEN MILTON Y BESET PA (Başkan)
MAJ JONIEFER G DELA TORRE (CE) PA (Genel Sekreter)
Adres: Filipin Ordusu İhale ve Ödül Komitesi Ofisi 2, Fort Andres Bonifacio, Taguig City, Metro
Manila
İletişim Numarası: +63 (02) 828 52371 / +63 845-9555 yerel 4084
E-posta Adresi: pabacsec2@gmail.com
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İhale Belgeleri, Duyuru ve Diğer Tüm Dokümanların Yer Aldığı Linkler:
PhilGEPS Web Sitesi: https://www.philgeps.gov.ph/
Filipin Ordusu Web Sitesi: https://www.army.mil.ph/
Filipin
Ordusu
İhale
Duyurusuna
Bağlantı:
https://www.army.mil.ph/home/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit
&id=585
Teklif
Davetiye
Bağlantısı:
https://www.army.mil.ph/home/images/2021/ITB/ITB_ORD_PABAC2_011-2021_Lot_1.pdf
İhale Dokümanlarına Bağlantı: https://www.philgeps.gov.ph/

Filipin Ordusu 9 Bin Adet Ctg 25Mm HEI-T Tipi Mermi Alım İhalesi Yayımladı
Filipin Ordusu (PA) için 9.000 "Ctg 25mm HEI-T Tipi Mermi Tedarik ve Teslimi" (Ref. No. MPGB1-2021-230, 2. Rebid) ihalesi yayımlandı.
Sözleşme için Onaylanmış Bütçe: Yalnızca Seksen Üç Milyon Dört Yüz Yetmiş Sekiz Bin İki Yüz
Kırk Peso (₱ 83.478.240,00) (yaklaşık:1,75 milyon ABD Doları)
İhale Kapsamı:
Teknik Spesifikasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi, İhale Belgelerinin 40 ila 61. sayfalarında yer
almaktadır.
İhale Belgesi, PhilGEPS web sitesinden ve PITC web sitesinden de ücretsiz olarak
indirilebilmektedir. Ancak, sadece tekliflerin verilmesinden en az bir (1) gün önce ödenmiş olan
ihale teklif bedelleri için teklif verilmesine izin verilecektir.
Proje faaliyet takvimi (Tüm programlar için Filipin Standart Saati geçerlidir):
· İhale Öncesi Konferansı: 18 Şubat 2021, Perşembe, 11:00
· Tekliflerin Verilmesi ve Tekliflerin Açılması İçin Son Tarih: 10 Mart 2021, Çarşamba, 13:00
Ön Teklif Konferansına ve Video Konferans (Zoom) ile Teklif Açılışına katılmak isteyen teklif
sahipleri, aşağıdaki bilgiler ve katılımcının kimlik bilgileri kanıtı ile birlikte
bac1secretariat@pitc1973.onmicrosoft.com adresine e-posta ileterek, şifre talebinde
bulunabilirler.
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Ayrıntılı Bilgi İçin Yetkili Kişi:
• Başkan, Teklifler ve Ödüller Komitesi I
• Filipin Uluslararası Ticaret Şirketi (PITC) (Kamu Şirketi)
• E-posta: chairbac1@pitc.gov.ph
• Not: Ekli maksimum e-posta boyutu en fazla (6) MB'dir.

Duyuru, Belgeler ve Diğer Tüm Dokümanların Yer Aldığı Linkler:
PhilGEPS Web Sitesi: www.Philgeps.gov.ph
Filipin Uluslararası Ticaret Şirketi Web Sitesi: https://pitc.gov.ph/
Filipin Uluslararası Ticaret Şirketi Duyurusuna Bağlantı: https://pitc.gov.ph/index.php/bidannouncements/bid-announcement
Teklif Davetiye Bağlantısı:
unXHnexi5Gu/view

https://drive.google.com/file/d/1iQXeY_K88rh03WPR0Yd--

Teklif
Verme
Belgelerine
https://drive.google.com/file/d/1wejXNke5hoD7fk3KVjjXyURtEwzYKXtD/view

Bağlantı:
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