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AFGANİSTAN  

Afganistan Enerji Projeleri (11.02.2017) 

Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı ve Afganistan Dışişleri Bakanlıgğının yayınladığı beş yıllık 
enerji planı ve projelerine ilişkin dökümanlara aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir. 

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-
236899 

AZERBAYCAN   

Azerbaycan'da yıllık enflasyon %12 civarında değişmektedir (13.02.2017) 

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılı Ocak 
ayında Azerbaycan'da tüketim ürünleri ve hizmetlerinin fiyatları 2016 yılı Ocak ayına 
kıyasla %11,9, aynı zamanda gıda ürünlerinin fiyatları %14,5, gıda dışı ürünlerin fiyatları 
%12,3, hizmet sektöründeki fiyatlar ise %8 oranında artmıştır. 2017 yılı Ocak ayında 2016 
yılı Aralık ayına kıyasla, tüketim ürünleri ve hizmetlerin fiyatları %2,3, aynı zamanda gıda 
ürünlerinin fiyatları %2,8, gıda dışı ürünlerinin fiyatları %2,0, hizmet sektöründeki fiyatlar 
ise %1,9 oranında artmıştır. 

Kaynak: APA Haber Ajansı 

Azerbaycan’da yeni bakanlık oluşturulmuştur (14.02.2017) 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 13.02.2017 tarihinde imzalanan Serencam'a göre, 
Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı ve Azerbaycan Rabıta ve Yüksek Teknojiler Bakanlığı 
birleştirilerek Azerbaycan Ulaştırma, Rabıta ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı oluşturuldu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan diğer Serencam'a göre ise, Ramin 
GULUZADE Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma, Rabıta ve Yüksek Teknolojiler Bakanı olarak 
atandı. 

Kaynak: http://az.president.az/articles/22762  

http://az.president.az/articles/22763   

Azerbaycan'da Birinci Başkan Yardımcısı atandı (21.02.2017) 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev tarafından imzalanan 21.02.2017 tarihli karara 
göre, Mehriban Aliyeva Azerbaycan'ın Birinci Başkan Yardımcısı olarak atandı. 

Kaynak: http://az.president.az/articles/22850 

Türkiye – Azerbaycan Tarım İş Forumu (23.02.2017) 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Faruk Çelik ve beraberindeki işadamı heyeti, 
Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na katılmak üzere 22-23 Şubat 2017 tarihlerinde 
Bakü'ye resmi ziyarette bulunmuşlardır. Sn. Faruk Çelik, Bakü temasları kapsamında 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev ve mevkidaşı Azerbaycan Tarım Bakanı Sn. 
Haydar Asadov tarafından kabul edilmiştir. 

Siyasi ilişkilerdeki yüksek seviyeyi tarım alanına da yansıtmak için Bakü'de Azerbaycan-
Türkiye Tarım İş Forumu düzenlediklerini belirten Sn. Faruk Çelik İş Formu açılış 
konuşmasında;  "İkili ticaret hacmimiz 2016 yılı sonu itibariyle 1,6 milyar dolar ve bunun 
sadece 120 milyon dolarlık kısmını yani yüzde 8'ini tarımsal ticaret oluşturuyor ve her iki 
ülke Cumhurbaşkanlarının 2023'e kadar 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koymuştur” 
diyerek ziyaretin öneminin altını çizmiştir. Sn. Faruk Çelik, "Azerbaycan'ın tarımsal ithalatı 
1,3 milyar dolar, Türkiye'nin tarımsal ithalatı 11 milyar dolar. Tarımsal ticaretimizde ne alıp 
satacaksak öncelikle birbirimize satmamız gerekiyor" ifadesini de kullanmıştır. Tarım İş 

http://az.president.az/articles/22762
http://az.president.az/articles/22763
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Forumu'na Türkiye’den 150 işadamıyla beraber katıldığına işaret eden Sn. Faruk Çelik, 
işadamlarına korkmadan yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunmuştur. 

Sn. Faruk Çelik, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte üçüncü pazarlara da açılabileceğini 
belirterek, konuşmasına şöyle devam etmiştir: "Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu, 
Azerbaycan'ın ise Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi dikkate alındığında birlikteliğimizi 
bölgemizin ötesine taşıma potansiyelimiz oldukça yüksektir. Mevcut tarımsal ticaretimizde 
yaş sebze ve meyve, işlenmiş gıda ile hayvansal ürünler öne çıkıyor. Gübre, ilaç, sulama, 
seracılık, organik üretim, fuarcılık ve tarım makine ekipmanları gibi diğer alanlarda da iş 
birliği potansiyelimiz mevcut. Güçlü ve istikrarlı iki kardeş olarak bölgede söyleyecek 
sözümüz ve yapacak işimiz çok. Biz bugün tarımda yeni bir açılım başlatarak gücümüze güç 
katmak istiyoruz. Aranızdaki güveni sarsmadan kendinizi kâr hırsına kaptırmadan 
geliştireceğimiz işbirlikleri ve ortaklıklar bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracaktır.” 

Azerbaycan Tarım Bakanı Sn. Haydar Asadov da iş forumunun yüksek düzeyli iktisadi 
ilişkilerin seviyesini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kardeşlik ilişkilerinin 
daha da güçlendirilmesi için düzenlenen forumda, tecrübe paylaşımının da olacağını 
vurgulayan Asadov, "Sadece menfaat aranmayacak, karşılıklı çıkarlar gözetilecek. İki tarafa 
da yatırımlar yapılacaktır. Güçlerimizi birleştirerek diğer ülkelerde yeni iş sahalarını hayata 
geçirmek için bu forum önemlidir" dedi. 

23/02/2017 tarihinde düzenlenen söz konusu Forum kapsamında tarım, gıda ve hayvancılık 
alanında faaliyet gösteren şirket yöneticileri (B2B) ikili görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. 

Ayrıca, Azerbaycan-Türkiye Tarım Yürütme Komitesinin 8. Toplantısının protokolü 
imzalanmıştır. 

Kaynak: T.C. Bakü Ticaret Müşavirliği 

GÜRCİSTAN 

AB’nin Gürcistan vizesi (03.02.2017) 

Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları 
seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı. 

Brüksel’de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması 
kararına  28 üye çekimser,  66 üye red ve 553 üye de kabul oyu verdi. AP Raportörü Mariya 
Gabriel, Gürcistan’ın kriterleri karşılamak için kapsamlı reformları gerçekleştirdiğini 
belirterek, vize muafiyeti kararının ülkeyi AB’y e daha da yakınlaştıracağını kaydetti. 

Kararın yürürlüğe girmesiyle Gürcistan vatandaşları, iş, turizm ve ticaret amaçlı 
seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, 180 günlük bir dönemde gidilen ülkede 
en fazla 90 gün kalınabilecek. 

Çalışma izni vermeyen uygulama, AB Konseyinin onayı ve Resmi Gazete yayımlanmasıyla 
yürürlüğe girecek. Ancak yürürlüğe girmesi, gerekli durumlarda vize serbestisinin askıya 
alınmasını mümkün kılan fren mekanizmasının uygulanmaya başlamasıyla mümkün 
olacak. 

Schengen bölgesi, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İngiltere, İrlanda ve Romanya 
hariç, 22 AB ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşuyor. 

Kaynak: http://www.netgazeti.ge  

http://www.netgazeti.ge/
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Gürcistan Hükümeti 2017 Yılında Gıda Denetimlerini Uluslararası Standartlara 

Kavuşturacak (07.02.2017) 

Gürcistan Hükümetinin "Gıda ,Yem Üretimi, Dağıtımı, Hijyen Şartları, Gıda Güvenliği, 
Veterinerlik, Bitki Koruma Hizmetlerinin Denetimi, İzlemesi, Uygulaması ve Devlet Denetimi 
ve Kontrolü Hususlarını Kapsayan " 25 Haziran 2010 tarih ve 173 Sayılı Kararnamesinin 6 
Mayıs 2014 tarihli ve 336 Sayılı Kararname ile değiştirilen hükümlerine göre Gürcistan 
sınırları içeresinde her türlü gıda hizmeti veren işletmelerde işletme müdürü veya aşçı 
statüsünde olan en az bir kişinin 2017 yılından itibaren Gıda Sertifikası Eğitimi alması 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Ataşeligimizce işadamlarımıza duyuruda 
bulunularak Gürcistan Acara Bölgesinde kafe, bar, restorant, lokanta, çay ocağı, kahve evi, 
otel, v.s. alanlarında faaliyet gösteren Türk vatandaşı işadamlarımız için Gürcistan Milli 
Gıda Denetleme Kurumu ile Acara Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde Acara 
Ticaret ve Sanayi Odasında 1 Subat 2017 tarihinde saat 11:00'de Sertifika Eğitimi verilmiştir. 
Ücretsiz olarak verilen Sertifika Eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra işyerleri Gürcistan Milli 
Gıda Denetleme Kurumu tarafından ziyaret edilerek yerinde eğitim verilecektir. 

Kaynak: Batum Ticaret Ateşeliği 

Gürcistan Sahipkarlık Fonu Partner Araştırma Stratejisini Geliştirdi (07.02.2017) 

Gürcistan Sahipkarlık Fonu küçük miktarlarla desteklediği yatırımcıların sektör alanlarını 
genişletti. Buna göre fon tarım, inşaat, turizm, otel inşaatı, imalat, enerji gibi birçok 
sektörde yatırımcılara kredi kullandırabilecektir. 

Kaynak: Caucasus Business Week 

Gürcistan'da Enerji'den Alınan Dolaylı Vergiler Arttı (07.02.2017) 

Gürcistan'da 2017 yılı itibarı ile enerjiden alınan dolaylı vergilerde artış oldu. Konu ile ilgili 
olarak Başbakan Sn. Giorgi Kvirikashvili ile Maliye Bakanı Sn. Dimitry Kumsishvili bir 
açıklama yaptılar. Yeni düzenlemeye göre; petrolden ton başına alınan dolaylı vergi 50 
Lari'den 250 Lari'ye, Dizelden ton başına alınan dolaylı vergi 150 Lari'den 400 Lari'ye, 1000 
metreküp dogal gazdan alınan dolaylı vergi 80 Lari'den 200 Lari'ye yükseltildi. 

Kaynak: Caucasus Business Week 

Gürcistan'ın Ocak 2017 Dış Ticaret Hacmi Arttı (14.02.2017) 

Ocak 2017 yılında 2016 yılının ayini dönemine göre ihracat % 45 ithalat ise % 15 artti. 2017 
Ocak ay ihracatı 177 milyon Dolar ithalatı ise 474 milyon Dolardır. Ocak 2017 toplam Dış 
Ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine nazaran %22 artışla 651 milyon Dolar oldu. 

Kaynak: http://businesscontract.ge 

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü İş Forumunun beşincisi İstanbul Inter Continental 
Otelinde gerçekleştirildi (17.02.2017) 

DEİK’in ev sahipliğinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Beşinci İş Forumu, T.C. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, 
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, T.C. Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı’nın katılımları ile 17 Şubat 
2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Türk, Azeri ve Gürcü iş adamlarının yeni anlaşmalar yapmasının üç ülke için güç birliği 
oluşturduğunu söyledi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın, Güney Kafkasya'nın 
jeostratejik konumu ile doğunun batıya, batının da doğuya açılan kapısı olduğunu belirten 
Bakan Özlü, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için her adımın atılmaya hazır 
olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye devam 
ettiğini belirten Özlü, Türkiye’nin makroekonomik göstergelerde yukarı yönlü büyümesini 
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sürdürdüğünü söyledi. Türkiye ekonomisinin çevre ülkelerde ve dünyadaki olumsuz 
gelişmelere rağmen az etkilendiğini vurgulayan Özlü, Türkiye’nin yerel para ile ticareti 
konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Özlü, Türkiye’nin Azerbaycan ve 
Gürcistan ile ilişkilerinin diğer ülkelerden daha hızlı geliştiğini, ancak ticaret hacminin daha 
da ileri taşınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Özlü, Türk müteahhitlik sektörünün hizmet 
verdiği her ülkede ticaret ve yatırımı da beraberinde getirdiğini ve bu sektörde yapılacak 
işbirliğinin hiçbir zaman ikinci plana atılmaması gerektiğini vurguladı. Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Azerbaycan ile birlikte yürütüldüğünü belirten Bakan 
Özlü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun 2017 yılında bitirilmesinin planlandığını vurguladı. İpek 
Yolu orta koridorunun canlandırılması konusunda işbirliğinin hızla devam etmekte 
olduğunu ifade eden Bakan Özlü, ülkelerin ilişkilerinin derinlik kazanmasında iş adamlarının 
önemli katkıda bulunduğunu söyledi. 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, ülkenin, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Türkiye 
vasıtası ile Avrupa ile birleştiğini ve Nahçivan’ın diğer dünya ülkeleri ile birleşeceğini 
belirtti. Ekonomi Bakanı Mustafayev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırımının 9 milyar ABD 
Doları civarında olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Azerbaycan’ın birinci ticaret ortağı 
olduğunu ve Türkiye’ye yönelik yatırımların artacağını öngördü. 330 Türk şirketinin 
Azerbaycan’da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Bakan Mustafayev, Türk ve Gürcü 
şirketlerin Azerbaycan’da aktif olarak varlık gösterdiğini ve üç ülkenin zorunlu adımlar 
atmak suretiyle ticaret hacmini çok daha fazla artırdılarını söyledi. 

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia, üç ülke arasındaki 
mevcut olan ve örnek teşkil eden, etkili iş çalışmalarının tam hızla devam etmesi gerektiğini 
söyledi. Türkiye ve Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın önemli ticaret ortaklarından olduğunu 
vurgulayan Bakan Gakharia, üç ülkenin kalkınma hedefleri ve işbirliğinin daha da önemli 
nokta da olduğunu söyledi. Gürcistan’ın iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için birçok 
yasal düzenleme getirildiğini belirten Bakan Gakharia, Dünya Bankası 2017 İş Yapma 
Kolaylığı sıralamasında Gürcistan’ın 23’üncü sırada görüldüğünü ifade etti. Gürcistan’ın, 
Bağımsız Devletler Topluluğu, AB ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmaları olduğunu 
belirten Gakharia, bölgede bir ilk olarak, Gürcistan’ın Serbest Ticaret Anlaşmaları(STA) 
tamamlandığında ise dünya ülkelerinin üçte biri ile Serbest Ticaret Anlaşması olacağını 
söyledi. 

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise Forum kapsamında yaptığı konuşmada, 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan, üç dost ülkenin iş adamlarının biraraya gelmesinin 
önemli olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Metin, dostluğu ve kardeşliği tescillenmiş üç 
ülkenin ticari ilişkilerinde karşılıklı olarak engellerin kaldırması gerektiğini sözlerine 
eklendi. Üç ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar ABD Dolarına çıkarılmasının 
istendiğini ve bu hedefin gelecek dönemde yakalanacağını belirten Metin, "Bizim Ar-Ge ve 
inovasyon altyapımız, Gürcistan'ın zengin doğal kaynakları ve Azerbaycan'ın güçlü enerji 
altyapısını bir araya getirerek, ortak projeler gerçekleştirip sanayimizi birlikte 
ivmelendirmeliyiz" dedi. 

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın bölgede 
istikrar eksenlerini inşa etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan arasında tesis edilen ekonomik ve ticari ilişkilerin, üçlü işbirliği için bir temel 
oluşturduğunu belirten Yırcalı, bir önceki İş Forumunda üçlü ticaret hacminin 20 milyar ABD 
Doları seviyelerine ulaşması gerektiğinin hedeflendiğini vurgulayarak, “ Henüz bu hedefin 
çok uzağındayız. Son üç yılda üçlü ticaret hacmimiz 14 milyar ABD Doları civarında. Üç 
ülkenin iş dünyaları temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğu ise, belirlenilen hedefe 
ulaşmak ve ticaret hacmini büyütmek” dedi. Ekonomik ve ticari ilişkilerde bölgesel işbirliğini 
artırmaya yönelik konuların ele alındığını belirten Yırcalı, proje finansman modelleri, 
taşımacılık ve ulaştırma alanlarında üç ülke iş dünyalarının potansiyel ortaklıklarının 
araştırılacağını söyledi. 
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Gürcistan’ın 2016’da toplam dış ticareti: 9,852 milyar Dolar ithalat,   2,114 Milyar Dolar 
İhracat olmak üzere toplam 11,966 milyar Dolardır.  Türkiye-Gürcistan Dış Ticareti: 
(Ekonomi Bakanlığı-2016) Türkiye’nin Gürcistan’a ihracatı: 2015 yılına göre %9,8 artarak 
1.352 milyar ABD Doları, Türkiye’nin Gürcistan’dan ithalatı ise 2015 yılına göre %9,3 
azalarak 174 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmitir. Türkiye ile Gürcistanın Toplam dış 
ticaret hacmi 2016 yılında toplam 1,526 milyar Dolardır. Türkiye ile Gürcistan’nın 
arasındaki  dış ticaret dengesi Türkiye lehine 1,178 milyar Dolardır. 

Türkiye’nin Gürcistan’a İhraç ettiği  başlıca ürünler: Plastik hortum, boru ve bağlantı 
elemanları, demir ve çelik, hijyenik havlu, yıkama, temizleme müstahzarları, Türkiye’nin 
Gürcistan’dan ithal ettiği  başlıca ürünler: Et, sakatat, deniz ürünleri. tekstil, demir, balık ve 
deniz memelilerinin katı ve sıvı yağlarıdır. 

Kaynak: DEİK ve Batum Ticaret Ataşeliği 

Gürcistan, Ukrayna'ya Süt Ürünleri İhracatında 4. Sırada yer aldı (24.02.2017) 

2016 yılında Gürcistan Ukrayna'ya 109,3 bin ton süt ve süt ürünleri ihraç ederek bu ülkeye 
süt ve süt ürünleri ihracatında 4. sırada yer aldı. Gürcistan'ın Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri 
ihracatı 2015 yılına göre %9 azaldı. 

Kaynak: Caucasus Business Week 

KAZAKİSTAN   

Kazakistan ile İran Lojistikte İşbirligine Gidiyor (08.02.2017) 

Kazakistan Demir Yolları Ulusal Şirketi (KTJ) ile "Islamic Republic of Iran Shipping Lines" 
(IRISL) arasında imzalanan bir mutabakat zaptına göre, ortak bir lojistik firması kurulması 
kararlaştırılmıştır. Söz konusu ortaklığın Bandar Abbas ve Aktau Limanlarının daha da 
geliştirilmesi ve yük trafiğine daha fazla açık hale getirilmesi için 2017 yılı son çeyreğinden 
itibaren ortak somut çalışmaların başlatılması hususunda mutabakata varılmıştır. 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-and-iran-set-up-
jointlogisticsbusiness_a2996866 

Kazakistan'ın Dış Ticaret Fazlası 2016'da 9,4 Milyar Dolar Fazla Verdi (08.02.2017) 

Kazakistan Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre; ülkenin 2016 yılı ihracatı 
2015 yılına göre %20 düşüşle 37,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 
ülkenin 2016 yılı ithalatı da 2015 yılına göre %18 düşüş göstererek 33,8 milyar Dolardan 
27,8 milyar Dolara gerilemiştir. Bu çerçevede, Kazakistan'ın 2016 yılı dış ticaret fazlası 9,4 
milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu düşüşün temel sebepleri, petrol ve maden 
fiyatlarında yaşanan düşüş ile halkın alım seviyesinde yaşanan gerilemeden kaynaklı talep 
daralmasıdır. 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-s-export-down-in-2016_a2996804 

IMF, Kazakistan'ın 2017 Büyüme Oranını Revize Etti (10.02.2017) 

IMF tarafından yapılan bir açıklamada, Kazakistan'ın 2017 yılında %2,5 büyümesinin tahmin 
edildiği açıklanmıştır. 2016 yılı Ekim ayında IMF tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 2017 
yılında %0,6 büyümesinin tahmin edildiği açıklanmıştır. Diğer taraftan, yapılan iyimser 
tahminlere karşın, petrol fiyatlarında yaşanabilecek düşüş ve Kazakistan'ın iki büyük 
komşusu olan Rusya ve Çin'den kaynaklı talep daralmasının ülke ekonomisi için en büyük iki 
dezavantaj olduğu ifade edilmiştir. 

Kaynak: http://www.inform.kz/en/imf-ups-forecast-for-kazakhstan-gdp-
growth_a2997749 

 

http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-and-iran-set-up-jointlogisticsbusiness_a2996866
http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-and-iran-set-up-jointlogisticsbusiness_a2996866
http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-s-export-down-in-2016_a2996804
http://www.inform.kz/en/imf-ups-forecast-for-kazakhstan-gdp-growth_a2997749
http://www.inform.kz/en/imf-ups-forecast-for-kazakhstan-gdp-growth_a2997749
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Kazakistan, Petrol Üretimini Artırmayı Planlıyor (16.02.2017) 

K.C. Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Süleymenov tarafından yapılan bir açıklamada, 
Kazakistan'ın 2017 yılında petrol üretimini 2016 yılına kıyasla 1,5 milyon ton daha artırarak 
81 milyon tona çıkarmayı hedeflediği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Kazakistan'ın 2017 yılı 
sonunda petrol ihracatının 4,9 milyar Dolar artışla  45,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmesi 
hedeflenmektedir. 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-ups-oil-output-forecast_a2998857 

Kazakistan/Astana EXPO 2017 3. Uluslararası Katılımcılar Toplantısı Gerçekleştiriliyor 
(22.02.2017) 

10 Haziran ─ 10 Eylül 2017 tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da 
gerçekleştirilecek EXPO 2017 Organizasyonuna ilişkin olarak, 22 ─ 23 Şubat 2017 
tarihlerinde "3. Uluslararası Katılımcılar Toplantısı" gerçekleştirilmektedir. Toplantının 
açılış günü olan 22 Şubat 2017 Çarşamba günü Uluslararası Sergi Bürosu (BIE) Başkanı 
Vicente Loscartales, K.C. Başbakan Yardımcısı Askar Mamin, EXPO 2017 Ulusal Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmetcan Essimov, EXPO 2017 komiseri Rapil Coshubayev ve 
Astana valisi Aset Isekeshev tarafından açılış konuşmaları gerçeklestirilmiştir. Söz konusu 
konusmalarda, EXPO 2017'ye 113 ülke ve 18 uluslararası organizasyonun katılım 
sağlayacağı, pavyon teslim sözleşmelerini imzalayan 19 ülke dışındaki katılımcı ülkelerin de 
pavyon teslim sözleşmelerini imzalamalarının gerektiği, EXPO inşaat çalışmalarının 
önümüzdeki mayıs ayı itibarıyla tamamlanmasının planlandığı, söz konusu organizasyonun 
Kazakistan'ın uluslararası alandaki prestijine olumlu katkılar sağlayacağı ve yenilenebilir 
enerjinin farkındalığının oluşması için ülkelerin daha çok çaba harcaması gerektiği 
vurgulanmıştır. Yukarıda belirtilen hususlar, K.C. Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile 
BIE Başkanı Loscartales arasında gerçekleşen ikili görüşmede de gündeme gelmiştir. 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/expo-2017-astana-to-host-meeting-of-
internationalparticipants_a3001824 

Kazakistan, Ekonomik Özgürlük Endeksinde 42. Sırada Yer Aldı (18.02.2017) 

"The US Heritage Foundation" tarafından hazırlanan Ekonomik Özgürlük Endeksine göre, 
Kazakistan 2015 yılında 69'ncu sırada yer almışken, 2016 yılında 27 basamak yükselerek 
42'nci sıraya yükselmiştir. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerden Rusya'nın 144'ncü, 
Belarus'un ise 104'ncü sırada yer aldığı değerlendirmede, Kazakistan'ın son yıllarda 
ekonomide yapısal reformlar gerçekleştirdiği ve yabancı yatırımcılara yönelik önemli 
avantajların hayata geçirildiği belirtilmektedir. 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-among-world-s-top-50-
economically-freecountries_a3000477 

Kazakistan’a Avrupa Yatırım Bankasından finansman desteği (20.02.2017) 

Avrupa Yatırım Bankası (EİB) Orta Asya Ülkeleri Sorumlusu Umberto Del Panta tarafından 
yapılan bir açıklamada, Kazakistan'da KOBİ'lerin güçlendirilmesine yönelik olarak, Banka 
tarafından 620 milyon Avro değerinde kredinin kullanıma hazır hale getirilmesinin 
planlandığı belirtilmiştir. 

Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da faaliyet gösteren Banka tarafından 
önümüzdeki dönemde Kazakistan'a yönelik çalışmaların diğer iki ülkeye kıyasla daha fazla 
ele alınacağının ifade edildiği söz konusu açıklamada, özellikle "green 
investments" alanında Banka ile ilgili Kazak kuruluşlar arasında görüşmelerin 
gerçekleştirilmekte olduğu da vurgulanmıştır. 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/european-investment-bank-we-have-enough-money-to-
invest-in-kazakhstan_a3001005 

http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-ups-oil-output-forecast_a2998857
http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-among-world-s-top-50-economically-freecountries_a3000477
http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-among-world-s-top-50-economically-freecountries_a3000477
http://www.kazinform.kz/en/european-investment-bank-we-have-enough-money-to-invest-in-kazakhstan_a3001005
http://www.kazinform.kz/en/european-investment-bank-we-have-enough-money-to-invest-in-kazakhstan_a3001005
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Kazakistan / Astana’da EXPO 2017 organizasyonuna 115 ülke katılacak  (23.02.2017) 

10 Haziran-10 Eylül 2017 tarihleri arasında astana'da gerçekleştirilecek olan Astana EXPO 
2017 Organizasyonuna Ukrayna ve Lüksemburg'un da katılım sözleşmelerini imzalamaları 
sonucunda bugün itibarıyla EXPO 2017'ye katılımcı sayısı 115'e yükselmiştir.  

 

Kaynak: http://www.kazinform.kz/en/ukraine-to-participate-in-expo-2017_a3002277 

http://www.kazinform.kz/en/luxembourg-to-participate-in-expo-2017_a3002189 

KIRGIZİSTAN 

Kırgızistan Ekonomisi 2016 Yılında %3,8 Oranında Büyüdü (03.02.2017) 

Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi bildirisine göre 2016 yılında Kırgızistanın 
Gayrisafi Yurtiçi Hasılası %3,8 oranında artarak 6,5 milyar dolar şeklinde gerçekleşmiştir. 
Nominal GSYIHnın yapısının %39,2sini oranla imalat, %17,5ini sanayi üretimi, %8,5ini inşaat, 
%13,2sini tarım sektörünün üretimi oluşturmuştur. 

Kaynak: Tazabek Haber Ajansı 

Kırgızistan Sanayi Sektörü Üretiminde 2016 Yılında % 4,9luk Artış Kaydedildi 
(03.02.2017) 

Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi verilerine göre 2016 yılında sanayi 
sektörünün üretimi %4,9luk artış ile 2,9 milyar dolar olmuştur.  

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi 

2016 Yılında Kırgızistanda Taşınan Yükün Toplam Hacmi 31,2 Milyon Ton Olmuştur 
(03.02.2017) 

2016 Yılında Kırgızistanda Taşınan Yükün Toplam Hacmi %4,5 oranında artarak 31,2 milyon 
Ton olmuştur. Taşınan sözkonusu yük hacminin %67,5i yerel taşımacılar, %32,5i yabancı 
taşımacılar tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Kaynak: Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi 

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetinden Tarım, Hayvancılık ve Tarım Ürünleri İşleme 
Sektörüne Düşük Faizli Kredi Desteği (09.02.2017) 

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti tarım, hayvancılık ve tarım ürünleri işleme sektörüne 
düşük faizli kredileri öngören projeyi onaylamıştır.  

Bu proje kapsamında; 

• Hayvancılık sektörüne %10 faiz ve 18 ay vade 

• Tarım sektörüne %10 faiz ve 24 ay vade 

• Tarım ve hayvancılık ürünlerini işleme ve ihracata yönelik tarım ve hayvancılık 
ürünlerinin üretimine %6 faiz ve 36 ay vade 

ile krediler verilecektir. Hükümet finans kuruluşları ile işbirliğinde çalışması için Maliye 
Bakanlığına ilgili talimatı vermiş bulunmaktadır. Kırgızistanda bankalar tarafından özel 
sektöre verilen krediler oldukça yüksek olup, faiz oranı yıllık %18lerden başlamaktadır. 

Kaynak: Tazabek Haber Ajansı 

http://www.kazinform.kz/en/ukraine-to-participate-in-expo-2017_a3002277
http://www.kazinform.kz/en/luxembourg-to-participate-in-expo-2017_a3002189
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AB Kırgızistanın Avrupaya İhracatının Artırmasına Destek Verecek (09.02.2017) 

AB teknik uzmanları 2017 yılında ihracatı geliştirmeye yönelik Kırgızistanda çalışmalar 
yapacaklardır. Söz konusu uzmanlar malların belgelendirilmesi, sıhhi kontrol, gümrük 
işlemleri alanlarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, her 2 ayda bir ilgili 
uzmanlar Kırgız Hükümetine Ülkenin ihracatının arttırılmasına yönelik görüş ve önerileri 
kapsayan raporları ileteceklerdir. 

AB Teknik misyonu çalışmaları 6 Şubatta başlayacak, 2 uzman 15 gün içinde Bişkek ve Oş 
şehirlerini ziyaret edeceklerdir. Avrupaya ihracat yapılan malların kalite uygunluğunu 
kontrol eden sertifika laboratuvarları incelenecektir. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme 
ve değerlendirmeler çerçevesinde, işadamları ve üreticiler ile de görüşmeler yapılacak ve 
çalışmalar sonucunda ülkenin Avrupaya ihracatına yönelik görüş ve önerileri Kırgızistan 
Hükümetine bildirilecektir. Bu tür teknik misyon 2017 yılı boyunca kısa dönemli olarak 
Kırgızistana gelmeleri planlanmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliğinin ilgili kurumları ile Kırgız 
üreticileri, kamu temsilcileri ve işadamlarına yönelik online video konferanslar da 
düzenlenecektir. 

Kaynak: Akçabar Haber Ajansı 

Kırgızistanda Türk Makinelerinin Alımına Yönelik Yıllık %4 Oranında Kredi İmkanı 
Tanındı (09.02.2017) 

Rus-Kırgız Kalkınma Fonu (RKKF) ile TürkEximbank arasında İşbirligi Anlaşması yapılmış 
olup, Kırgız işletmelerine Türk makine ve ekipmanlarını bu kredi ile alınmasına olanak 
sağlanmıştır. Kredi şartlarından biri kredi oranının yıllık %4 olmasıdır. Fonun bilgilerine 
göre, söz konusu anlaşma çerçevesinde ticari finansman, paralel finansman gibi geniş 
finansman yöntemleri uygulanacaktır. Kırgızistanda bankalar tarafından özel sektöre 
verilen krediler oldukça yüksek olup, faiz oranı yıllık %18lerden başlamaktadır. 

Başlangıç aşamasında, Türk Eximbank Kırgız işadamlarına RKKF garantisi altında akreditif 
yoluyla finansman sağlayacaktır. Standart akreditif işlemleri uygulanacaktır. Satın alma 
şemasına göre, Kırgız müşteri işadamı kendi isteğine göre Türkiyeden makine ve 
ekipmanları seçmekte ve Türk Eximbankı aracılığıyla alımı onaylanmakta, müşteri 
akreditifin açılması için Kırgızistanda Ajans-Banka seçmektedir. Türk Eximbank Türkiyedeki 
mal tedarikçisine ödeme yapmakta, RKKF ise temin edilen finasmanın geri ödemesini 
garanti etmektedir. 

Kaynak: Akçabar Haber Ajansı 

Kırgızistan, Ekonomik Özgürlük Sıralamasında Pozisyonunu 7 Puana İyileştirmiştir 
(23.02.2017) 

The Heritage Foundation Amerikan Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Ekonomik 
Özgürlük Sıralamsında, Kırgızistan pozisyonunu 7 puana yükseltmiştir. Kırgızistan 
ekonomisinin özgürlük seviyesi 61,1 puana değerlendirilmiş ve 2016 yılına kıyasla 1,5 puana 
yükselmiştir. Cari sıralamada, 180 dünya ülkesi arasında 89ncu sırada yer almakta ve Çin, 
Rusya, Beyaz Rusya, Slovenya, Hırvatistan gibi ülkelerin önünde gelmektedir. Kırgızistan, 
en yüksek puanları Vergi Yükü göstergesinde 93,7 puan, İş Özgürlüğü 79,8 puan, Mali 
Özgürlük 78,9 puan almıstır. Eski BDT ülkeleri arasında Gürcistan en yüksek pozisyonu 
almıştır (13ncü sıra). Letonya 14cü sıradadır. Ekonomik Özgürlük sıralamasında önde gelen 
ülkeler sırayla Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda olmaktadır. İlk on ülke arasına İsviçre, 
Avusturya, Estonya, Kanada, BAE ve Makedonya girmektedir. 

Kaynak: Kabar Haber Ajansı 
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MOĞOLİSTAN 

Vladimir Putin, Moğolistan’ın 174 milyon dolarlık borcunu sıfırlayacak yasayı onayladı 
(01.02.2017) 

Rus mevzuat ve yasal bilgi sitesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moğolistan’ın 
ödemekle yükümlü olduğu 174 milyon dolarlık borcunu sıfırlamaya ilişkin yasayı onayladığı 
bildirildi. 

Sözkonusu yasa her ne kadar 2010 yılının Aralık ayında Moskova’d a hazırlanmış olsa da 
devletin birçok aşamasında yeniden gözden geçirilmesi nedeniyle 6 yıl geçmiştir. 

Moğolistan’ın Rusya’ya ödemesi gereken bu borç ikili ilişkilerde hep olumsuzluk 
yaratmıştır. 

Kaynak: Ulanbator Ticaret Müşavirliği  

4 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumlar vergisi %1’e indirildi (03.02.2017) 

Dün başlayan Moğolistan Büyük Kural Meclisi oturumları basına kapalı olarak akşam saat 
19.07’ye kadar devam etti. 

Moğolistan hükümetin geçtiğimiz 30 Eylül tarihinde sunduğu Kurumlar vergisi yasasında 
ek ve değişikliği öngören yasa tasarısının son oturumu yapıldı ve sözkonusu yasa tasarısı 
oturuma katılan milletvekillerinin %87 oy çoğunluğu ile desteklenerek onaylandı. 

Yasanın onaylanması ile mali yılın sonunda vergiye tabi kazancı 1,5 milyar MNT’yi aşmayan 
ve: 

- Gıde üretimi, 

- Giyim ve tekstil, 

- İnşaat malzemeleri üretimi 

- Tarım ve hayvancılık sanayi 

sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların elde ettikleri kazançlarından %1 kurumlar 
vergisi alınmasına ve %90 oranda imtiyaz tanınmasına karar verilmiş oldu. 

Kaynak: Ulanbator Ticaret Müşavirliği  

İthal süt tozuna ikame olarak yerli süt kurutma teknolojisi denenmeye başlandı 
(09.02.2017) 

Moğolistan toplam süt ihtiyacının %40’ını ithal olarak satın almaktadır. Bu ihtiyacı 
yurtiçinden karşılamak amacıyla süt kurutma Japon teknolojisiyle 4 vilayette deneme 
yapma kararı almıştır. 

Hükümet 1 Ocak tarihinden itibaren "Et ve Süt Kampanyası”-nı başlatmıştı ve bu kapsamda 
Gıda ve Tarım Bakanlığı Japonya’nın “ Pirsay” şirketinin sıvı sütme kurutması yapan 60 süt 
makinasını vilayetlerde uygulama teknoloji eğitimini başlattı. 

“Sağlıklı gıda-Sağlıklı Moğol birey” konusu altında devam eden kampanya kapsamında 
“Mongolian Dry Milk” firması vilayetlerdeki süt üreticisi, hayvan sahipleri, mesleki 
kuruluşlar ve akademik kurum çalışanlarına teknolojiyi tanıttı. 

Moğolistan halkı yılda toplam 200 milyon ton süt kullandığı yapılan araştırma sonucu 
tespit edilmiştir. Bunun %20’si inek çiftliklerinden gelmekte ve kalan kısmı da  şthal yolla 
karşılanmaktadır. 

Sütün en ucuz ve en bol olduğu yaz döneminde “Dry milk” firması sütleri satın alacak ve 
kurutma aşamasından sonra satışa çıkartacaktır. Süt kurutan bu makinalar 8 saatte 240-
600 litre sütü işleme kapasitesine sahiptir. 
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Başbakan konuşmasında “Ülkemizin 60 milyon hayvanı olmasına rağmen süt tozunu ithal 
etmekteyiz. Moğollar süt kapasitesini tam kullanma imkanından yoksun olduğundan sıvı 
sütleri süt tozuna çevirmek gerekmektedir. Süt tozu üretimini yapan bu teknolojinin 2017-
2025 yıllarına kadar kullanılması ile 6000-8000 kişiye sürekli istihdam imkanı 
sağlanacaktır” dedi. 

Kaynak: Ulanbator Ticaret Müşavirliği  

MOLDOVA 

Beş kişiden fazla istihdam eden firmalar vergi beyanını sadece elektronik ortamda 
yapacaklar (01.02.2017) 

Moldova Vergi İdaresi, Vergi Kanunu’nda yapılan değişiklikler uyarınca, istihdam edilen 
personel sayısı ortalaması 5’in üstünde olan firmalar ile hukuk alanında faaliyet gösteren 
vergi mükelleflerinin bu yıldan başlayarak vergi beyanını sadece elektronik ortamda 
yapabileceklerini hatırlatarak, bahse konu firmaların e-imza sahibi olmaları ve Vergi 
İdaresi’nin elektronik hizmetlerinden sorumlu “Fiscservinform” firmasıyla sözleşme 
yapmaları gerektiğini bildirmektedir. 

Vergi İdaresi’nin elektronik hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli bilgilere aşağıda 
yer alan bağlantı adresinden ulaşılabilir:  

http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/IFS%20teritoriare%20privind%20pasii%20de%20conectare%
20la%20servicii%20fiscale%20redactat%20(2).pdf  

Kaynak: www.fisc.md  

Moldova Ekonomi Bakanlığı, AB’ye yönelik ihracat payının toplamının %85 seviyesine 
yükselmesini hedeflemektedir (06.02.2017) 

Moldova Ekonomi Bakanı Ocatavian Calmıc, Moldova-Avusturya İş Forumu kapsamında, 
AB’ye yönelik ihracatın Moldova’nın toplam ihracatı içindeki payının önümüzdeki birkaç yıl 
içinde % 85 seviyesine yükselmesinin hedeflendiğini açıklamıştır. 

Hedefin, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmasının uygulanması sayesinde 
gerçekleşeceğini söyleyen Bakan, bahse konu anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 2 
yıllık sürede AB’ye yönelik ihracatın payının % 65 seviyesine yükseldiğini hatırlatmıştır. 

Moldova İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde Moldova’nın 
ihracatı AB’ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 

En büyük artış gıda ürünleri ve içecek ihracatında kaydedilmiştir. 

Kaynak: www.publika.md 

Moldova, Ekonomik Özgürlük Endeksi Sıralamasında Dünyada 110uncu Sırada Yer 
Almıştır (16.02.2017) 

Wall Street Journal ve Heritage Foundation tarafından yayımlanan 2017 Index of Economic 
Freedom (2017 Yılı Ekonomik Özgürlük Endeksi) raporuna göre, Moldova 180 ülke arasında 
110uncu sırada yer almaktadır. Raporda, ekonomik özgürlük açısından 58,0 puan alan 
Moldovanın ekonomisi, önemli ölçüde özgür olmayan olarak değerlendirilmiştir. Moldova, 
ekonomik özgürlük endeksine göre, 44 Avrupa ülkesi arasında 41inci sırada yer almış, aldığı 
not ile bölge ortalaması (68 puan) ve dünya ortalamasının (60,9 puan) altında kalmıstır. 
Moldova, Avrupa sıralamasında Slovenya, Sırbistan ve Belarusun arkasında kalırken, 
Rusya, Yunanistan ve Ukraynanın önünde yer almıstır. Hong Kong, Singapur ve Yeni 
Zelanda, ekonomik özgürlükler açısından, en özgür ülkeler olarak degerlendirilmektedir. 
2017 Yılı Ekonomik Özgürlük Endeksi raporunun Moldova ile ilgili sayfasına 
http://www.heritage.org/index/country/moldova bağlantı adresinden ulaşılması 
mümkün bulunmaktadır. 

http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/IFS%20teritoriare%20privind%20pasii%20de%20conectare%20la%20servicii%20fiscale%20redactat%20(2).pdf
http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/IFS%20teritoriare%20privind%20pasii%20de%20conectare%20la%20servicii%20fiscale%20redactat%20(2).pdf
http://www.fisc.md/
http://www.publika.md/
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Kaynak: heritage.org 

Moldova Kamu Mülkiyeti Ajansı Yeni Bir Özelleştirme Sürecini İlan Etmiştir (24.02.2017) 

Moldova Kamu Mülkiyeti Ajansı yeni bir kamu mülkiyeti özelleştirme sürecini başlattığını 
ilan etmiştir. İhale ve yatırım yarışmalarına çıkarılacak varlıkların tahmini değeri yaklaşık 
1,3 milyar Moldova Leyi’dir. 

İhaleye çıkarılacak işletmeler arasında; “Barza Albă” A.Ş. (konyak fabrikası), Tutun-CTC” A.Ş. 
(tütün ürünleri fabrikası), „ Hotelul Chişinău” A.Ş.(otel), “Fabrica de produse lactate din 
Nisporeni” A.Ş. (süt ürünleri üretimi), “Fabrica de unt şi brînzeturi din Vulcăneşti-InLav” A.Ş. 
(peynir ve tereyağı üretimi),  “Basarabia Nord” A.Ş.  (et ürünleri üretimi), “ Fabrica de unt din 
Floreşti” A.Ş. (tereyağı fabrikası) yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Făleşti ve Leova kasabalarındaki sinema salonlarının özelleştirilmesine 
yönelik yarışmalar da düzenlenecektir. Bunların değeri 868 bin MDL olup, sahibi olacak 
kişinin yapacağı asgari yatırımın 1,8 milyon MDL tutarında olacağına dair garanti vermesi 
gerekmektedir. 

Söz konusu ihale ve yarışmalar 24 Şubat – 30 Mart döneminde düzenlenecektir. 

Kaynak: www.moldpres.md 

Moldova’daki konut inşaatı 2016 yılında % 18,4 oranında daralmıştır (27.02.2017) 

Moldova İstatistik Kurumu, 2016 yılında kullanıma teslim edilen konut alanının 2015 yılına 
göre % 18,4 oranında düşüşle 497,5 bin m2 olarak gerçekleştiğini, söz konusu dönemde 
5.402 konutun kullanıma sunulduğunu açıklamıştır. 

İstatistiklere göre, kentsel alanlarda kullanıma sunulan 422,3 bin m2’lik 4.830 konut, 2015 
yılına göre toplam alan açısından 18,2’lik düşüşü ifade etmektedir. 

Kişinev’de kullanıma teslim edilen konut alanı, 2015 yılına göre % 16,1 oranında düşüş 
göstererek 394,2 bin m2’ (4.510 konut) olarak gerçekleşmiş ve toplam konut alanı içinde % 
79,2 ile en yüksek paya sahip olmuştur. 

Kaynak: www.statistica.md  

ÖZBEKİSTAN 

İhracatçılar döviz kazançlarının % 25’ni satacak (06.02.2017) 

Özbekistan Bakanlar Kurulu, 1 Şubat 2017 tarihinde “İşletmelerin döviz gelirlerinden 
zorunlu satış prosedüründe değişiklikler yapılması hakkında” bir karar almış olup, bu karar 
gereği kuruluşlar bundan sonra mal ve hizmet satışından elde ettiği döviz kazançlarının % 
25’ini  yetkili bankalara satacaktır. Daha önce, ihracatçılar döviz gelirinin % 50’sini 
bankalara satmak zorunda idi. Ama, ihraç edilen mal ve hizmetin 16 türü için zorunlu satışın 
% 50 oranı korunmuştur. Bu listede buğday, kükürt, doğal gaz, petrol ve gaz endüstrisinin 
diğer ürünler(transit dahil), uranyum, polietilen, polipropilen, demir metaller, bakır ve 
çinko, hidrojen, nadir gazlar ve diğer non-metaller, baz metaller, metal ve diğer ürünler yer 
almaktadır.  

Kaynak: uzdaily.uz 

Özbekistan’da pamuk ekin alanı azaldı  (06.02.2017) 

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında, 2017 yılında ülke genelinde pamuk ekin alanlarının 30,5 
hektar azaltıldığı ve yaklaşık 3 milyon ton pamuk üretiminin gerçekleştirildiği, meyve ve 
sebze ekilen alanların genişletildiği belirtilmektedir. 

Kaynak: kun.uz 

http://www.moldpres.md/
http://www.statistica.md/
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Özbekistan ile EBRD arasındaki işbirliği artacak. (07.02.2017) 

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Taşkent’e gelen Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) Orta Asya ve Rusya İcra Direktörü Natalia Khanjenkova’yı kabul ederek bir 
süre görüştü. 6 Şubat 2017 tarihinde yapılan görüşmede, Özbekistan ile EBRD arasındaki 
işbirliğinin öncelikli yönleri, bir süre önce ara verilen işbirliğinin yeniden başlatılması ve 
perspektifleri hem de tarafları ilgilendiren diğer konular ele alındı. Görüşmede ayrıca EBRD 
Başkanı Suma Chakrabarti’nin Özbekistan ziyareti ile ilgili mesele de değerlendirildi. 
Taşkent ziyareti ile ilgili Cahon Haber Ajansı’na (Özbekistan Dışişleri Bakanlığına bağlı) 
açıklamalarda bulunan Natalia Khanjenkova, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çok 
faydalı görüşmeler yapıldığını belirtirken, Özbek hükümeti ile yapılacak istişarelerle 
EBRD’nin yatırım yapacağı ekonomik alanların belirleneceğini, ilk aşamada KOBİ’lerin 
desteklenmesi, elverişli iş ve yatırım ortamının sağlanması ve diğer konuların yer aldığını 
söyledi. Khanjenkova, geleneksel ekonomik alanlarla da sınırlı kalmayacakları ve yeni 
alanlar arayışında olacaklarını altını çizerek EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin de 
Özbekistan’a yapacağı ziyaretin ikili işbirliğinin daha da gelişmesine vesile olacağı 
temennilerinde bulundu. Khanjenkova, Özbekistan ile karşılıklı çıkarlara dayalı uzun vadeli 
işbirliğinden yana olduklarını sözlerine ekledi.  

Kaynak: uzdaily.uz 

Meyve ve sebze ihracatında artış var  (07.02.2017) 

“Uzagroexport” (Özbekistan Tarım Ürünleri İhracat) A.Ş’den yapılan açıklamada, Ocak 
2017’de meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artış 
gösterdiği ve 31 bin ton meyve ve sebze ihracatının gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 

Kaynak: uzdaily.uz 

2017-2021 Eylem Stratejisini uygulayacak Komisyonu Cumhurbaşkanı onayladı 
(08.02.2017) 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev; Özbekistan Cumhuriyeti’ni daha da 
geliştirilmesine yönelik eylemler stratejisine ilişkin kararı imzaladı. Dün alınan 
Cumhurbaşkanı kararında, 2017-2021 yıllarında Özbekistan’ın geliştirilmesinin beş öncelikli 
doğrultusuna ilişkin Eylemler Stratejisi ve bu Kararın uygulanması amacıyla oluşturulan 
Milli Komisyonu onayladı.  

2017-2021 Özbekistan’ı Geliştirme Eylemler Stratejisi’nin 5 öncelikli doğrultusu: 

• Devlet ve toplum kuruluşunun pekiştirilmesi, 

• Hukuk üstünlüğünün temin edilmesi ve yargı-hukuk sisteminde reformlar yapılması,  

• Ekonominin daha da geliştirilmesi ve liberalleştirilmesi, 

• Sosyal alanların geliştirilmesi, 

• Güvenlik, etnik uyum ve dini hoşgörünün temin edilmesi, karşılıklı çıkarlara dayalı ve 
yapıcı dış politikanın yürütülmesi. 

Cumhurbaşkanının bu kararının uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
başkanlığında kurulan Milli Komisyon üyeleri arasında Senato Başkanı, Yasama Meclisi 
Başkanı, Başbakan, Milli Güvenlik Hizmeti Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, 
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Devlet Danışmanları yer 
almaktadır. 

Kaynak: kun.uz 
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Özbekistan ile Türkiye arasında turizm işbirliğinin geliştirilmesi değerlendirildi 
(27.02.2017) 

Özbekistan Devlet Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Anvar Şarapov, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Özbekistan Temsilcisi Süleyman Kızıltoprak’ı kabul 
ederek bir süre görüştü. Özbek tarafı, ülkenin turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik 
yürütülen reform çalışmaları ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler hem 
de 2017-2021 döneminde sektörün geliştirilmesine yönelik kavram hazırlıkları hakkında 
bilgi verdi. TİKA Temsilcisi Kızıltoprak da ülkenin büyük turizm potansiyeline sahip olduğu, 
sektörün geliştirilmesine hükümet tarafından büyük önem arz edildiği ve turizmin 
ekonominin stratejik sektörü olarak ilan edilmesinin takdir edici olduğunu dile getirdi. 
Görüşmede, Özbekistan turizm altyapısının geliştirilmesinde TİKA’nın teknik desteğinden 
yararlanılması hem de Türk uzmanların katılımıyla sektör çalışanlarının mesleki eğitim ve 
deneyimlerinin artırılması konuları ele alınırken, işbirliği yapılması kapsamında somut 
alanların belirlenmesi konusunda mutabakat sağlandı. 

Kaynak: uzdaily.uz 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Özbekistan Başbakan Yardımcısını kabul etti 
(27.02.2017) 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul’da düzenlenen 
Türkiye – Özbekistan  İş Forumu’na katılan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam 
Azimov ve beraberindeki heyetin 27 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtilmektedir. Türk basınında konuyla ilgili yer alan 
haberlere göre, yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de hazır 
bulunmuştur. Anadolu Ajansı haberine göre, Türkiye – Özbekistan İş Forumu’nda, ekonomik 
alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir takım anlaşmalar imzalanırken, tarımdan 
tekstile, konfeksiyondan elektrik-elektronik ve kimyaya, turizmden makine sanayi ve 
lojistiğe kadar 10 ayrı sektör belirlenmiştir. Forum’da konuşma yapan Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016 yılında 1,2 milyar dolar tutarında 
olduğunu üzüntü ile kaydetti.  

Kaynak: gazeta.uz  

RUSYA  

Rusya'da Şirket Yöneticilerine Göre İş Dünyasını Bekleyen En Büyük Riskler 
Neler?(04.02.2017) 

Rusyadaki şirketlerin yöneticilerine 2017 yılında iş dünyasını hangi risklerin beklediği 
soruldu. PricewaterhouseCoopers (PwC) şirketinin anketine göre Rusyadaki büyük 
şirketlerin yöneticilerinin % 82isi döviz kurlarındaki istikrarsızlığı en büyük risk olarak 
görüyor. Ankete katılan şirket temsilcilerinin yüzde 80i devletin iş dünyası üzerindeki aşırı 
denetiminden rahatsız olduklarını söyledi. Ankete katılılan CEOlara göre diğer riskler şöyle 
sıralanıyor: Jeopolitik istikrarsızlık: %80 Batının yaptırımları: %60 Sermayeye erişim: %75 
İşşizlik: %45 

Kaynak: turkrus.com 

Rusyada Süt Üretim Açığı 7 Milyon Tona Ulaşmıştır (08.02.2017) 

Devlet desteklerine rağmen Rusya süt ve süt ürünleri sektöründe düşüş devam etmektedir. 
Süt Üreticileri Kongresinde yapılan açıklamalara göre, süt ve süt ürünlerinde Rusyanın 
kendine yeterlilik oranı %78,9 olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan gıda 
güvenliğinin sağlanması için % 90 oranına ulaşması gerektiği ifade edilmektedir. 2016 
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yılında Rusyada süt ineği sayısı bir önceki yıla göre 160 bin azalmış olup, süt açığı 7 milyon 
ton olarak değerlendirilmektedir. 

Kaynak: Rossiyskaya Gazeta gazetesi 

Yabancı Yatırımların 2016 Yılında Tataristan Ekonomisine Yaptığı Katkı 422 Milyon ABD 
Doları (13.02.2017) 

Tataristan yabancı sermaye için çekim merkezi olmaya devam ediyor. Tataristan Kalkınma 
Ajansı yetkilileri cumhuriyette her ay ortalama 15 yeni uluslararası ortaklığının 
kurulduğunu açıkladı. Yabancı yatırımların 2016 yılında Tataristan ekonomisine yaptığı 
katkı ise 422 milyon dolar. Kalkınma ajansı müdürü Taliya Minullina, çalışanlarının 40ı 
aşkın ülkede yaptığı çalışmalar sonucunda başta Türkiye olmak üzere, Almanya, ABD, Çin, 
Fransa ve Çekya gibi ülkelerle yakın bir işbirliği geliştirildiğini ifade ediyor. 

Kaynak: tatarturk.com 

Rusyada Banka Kredileri Yüzde 30'a Yakın Arttı (14.02.2017) 

Rusyada bireysel kredilerdeki canlanma devam ediyor. Birleşik Kredi Bürosunun verilerine 
göre, ülkede geçen sene bankaların sağladıkları yeni kredilerin toplam hacmi 2015e göre 
yüzde 28 artarak 3,25 trilyon rubleye yükseldi. Rusyada geçen sene sağlanan yeni 
kredilerin sayısı yüzde 14 artarak 25,83 milyon adete yükseldi. Rusyada 2016 yılında 
bankaların verdiği kredilerin ortalama tutarı 93 bin rubleden 102 bin rubleye çıktı. Rusyada 
aynı dönemde saglanan ipotekli kredilerin ortalama tutarı 1,6 milyon rubleden 1,64 milyon 
rubleye, ipotekli kredilerin sayısı ise yüzde 16 artarak 575 bin 40a yükseldi. İpotekli 
kredilerin toplam hacmi ise yüzde 19 artışla 945,89 milyar rubleyi buldu. Rusya 
vatandaşlarının geçen sene aldıkları otomobil kredilerinin toplam hacmi 2015e kıyasla 
yüzde 25 artarak 195 milyar rubleye yükseldi. Yeni kredi kartlarının sayısı yüzde 5 artısla 7,8 
milyona, onaylanan toplam kredi kartı limiti hacmi ise yüzde 44 artarak 335 milyar rubleye 
çıktı. 

Kaynak: turkrus.com 

Moodys Rusya'nın Görünümünü "Negatif"ten "İstikrarlı"ya Çevirdi (19.02.2017) 

Uluslararası reyting kurulusu Moody's, Rusya'nın devlet tahvillerinde kredi notunu Ba1 
olarak korudu ama görünümü "negatif"ten "istikrarlıya" çevirdi. Rusya hala yatırım 
açısından "çöp" seviyesinde kalsa bile, Moody's'den gelen "istikrar" değerlendirmesi ile 
yabancı yatırımcıların ilgisinin artması ve rublenin değerlenmeye devam etmesi beklentisi 
arttı. Moody's 2016 nisan ayında Rusya'nın görünümünü "negatif"e çevirmisti. Dün ajanstan 
yapılan açıklamada, bu iyi değerlendirmenin temel nedeni olarak, hükümetin ekonomide 
petrol ve gaz gelirlerine olan bağımlılıgı azaltmış olmasını gösterdi. Ayrıca iki yıl süren 
resesyonun ardından Rusya ekonomisinin büyüme beklentisi de vurgulandı. Bu şartlar 
altında artık Moodys'in Rusya'nın kredi notunu yeniden düşürme nedeninin kalmadığı da 
belirtildi. 

Kaynak: turkrus.com 

Rusya Başbakanı, Taman limanının geliştirilmesine dair karar imzaladı (20.02.2017) 

Söz konusu karar, yeni yatırım projesinin gerçekleştirilmesine ve altyapı geliştirilmesine 
yöneliktir. 

Dmitri Medvedev’in imzaladığı karara uygun olarak, Taman Limanında yıllık 35 milyon ton 
kapasiteli dökme yük terminalinin yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte çok boyutlu 
ve ağır yük aktarma noktası da yapılacaktır. 

Bahse konu kararda, söz konusu yatırım projesinin tamamen OTEKO holding sermayesi ile 
yapılacağı bildirilmektedir. Ayrıca, adı geçen kararda, arazi kategorisinin değiştirilmesi ve 
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yapay arazi oluşturulması öngörülmektedir. RF Başbakanı, imzalanan karara uygun olarak 
Taman Limanının sınırının değişmesine dair taslak proje hazırlanması ile ilgili RF Ulaştırma 
Bakanlığına talimat verdi. 

Daha önce yayımlanan bilgilere göre, Taman Limanı inşaatına 2 milyar ABD Doları 
yatırılmıştır. 2 milyar ABD Doları daha yatırılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, 
Taman’da diğer tesisleri ve OTEKO holdingin tesislerine bağlı altyapı inşaatına 15 milyar 
Ruble harcanacaktır. 

Kaynak: news.mail.ru 

Kazan, Rusya’da bir milyon nüfuslu şehirler arasında otomobil satışında lider 
(28.02.2017) 

Tataristan’ın başkenti Kazan, bir milyon nüfuslu Rusya Federasyonu şehirleri arasında bin kişiye 
düşen araba sayısı bakımından lider bölge olarak gösterildi. 

“AVTOSTAT” Analitik Ajansı araştırmalarına göre, son bir yılda ikinci ele talep artarken, özellikle 2006-
2015 yıllarında yaplmış araba modellerinin satışı için tekliflerin sayısı bir milyon adeti aştı. Ama Ocak 
2017’de binek ve ticari araç satışları geçen sene baz alındığında yüzde 5 azalarak 77,9 bin araba 
olarak gerçekleşti. 

Kaynak: tatarturk.com 

https://news.mail.ru/economics/28818282/
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