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AVRASYA SON DÖNEM GELİŞMELERİ-YÖNETİCİ ÖZETİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin projesinin 2018 yılına kadar
tamamlanacağı, Türk Akımı projesinin ise 2020 yılına kadar bitirilmesinin
öngörüldüğü ifade edildi.
Türkiye ile Belarus arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 25’inci
yıldönümü münasebeti ile Anadolu Ajansı’na mülakat veren T.C. Minsk Büyükelçisi
Kezban Nilvana Darama Türkiye’nin Belarus’taki en büyük yatırımcı ülkeler arasında
bulunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım
2016 tarihli Belarus ziyaretinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine
büyük ivme kazandırdığını bildirdi.
Avrupa Kalkınma Bankası (ADB) ve Asya Altyapı Yatırımları Bankası (AIIB)’nın ortak
finansal desteği ile Gürcistan’da yeni lojistik yatırımları yapılması planlanıyor.
Kazakistan resmi kurumları tarafından açıklanan verilere göre, 1 Mart 2017 tarihi
itibarıyla ülkede kurulu yabancı sermayeli faal firma sayısı son bir yılda 2,5 kat
artarak 21.800’e ulaştı. Yabancı sermayeli şirketler arasında Rusya 7.000’den fazla
şirket ile birinci, Türkiye ise 1.800 şirketle ikinci sırayı alıyor.
Kırgızistan ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüme
performansı sergilediği açıklandı. 2016 yılının aynı döneminde ekonomi yüzde 6,4
oranında küçülmüştü.
Kişinev’de düzenlenen “Avrasya Ekonomik Birliği – Moldova Cumhuriyeti” başlıklı
uluslararası forumda Moldova ile AEB arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.
Özbekistan’da birçok ara malı ithalatında bandrol vergisi sıfırlanırken, gıda ürünleri
ve ticari araçlarda vergi oranı aşağıya çekildi.
8. Dışişleri Bakanlıkları Siyasi İstişare Toplantısı kapsamında Özbekistan’da
bulunan T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 26 Nisan 2017 tarihinde Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.
Türk Hava Yolları (THY) Rusya Federasyonu’nun Samara ve Voronej şehirlerine
doğrudan uçuşlar başlattı.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev tarafından yapılan açıklamada 2017
yılında Rusya'ya 20 milyar ABD dolarının üzerinde yabancı sermaye girişi
olabileceği ifade edildi.
DEİK Türkiye – Ukrayna İş Konseyi ve Türk – Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD)
işbirliğinde gerçekleştirilen Türk özel sektörü Lviv bölge ziyareti kapsamında
Türkiye – Ukrayna İş Forumu 28 Nisan 2017 tarihinde Lviv’de düzenlendi.
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AFGANİSTAN
Afganistan 5 yıl içerisinde 2000 Megawatt enerji üretmeyi
planlıyor (08.04.2017)
Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı yetkilileri, ülkenin önümüzdeki 5 yıl içerisinde
2000 Megawatt’lık enerji üretimi planının 500 Megawatt’lık kısmını güneş enerjisi
santralleri vasıtasıyla üretmeyi planladıklarını açıkladılar. Enerji üretimlerinin 2032
yılına kadar 5000 Megawatt’a çıkmasını öngören yetkililer, üretim için gerekli alt
yapının sağlanması için çalıştıklarını belirttiler.
Kaynak:
http://ariananews.af/afghanistan-intends-to-produce-2k-megawatt-power-by2020/

Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan
araştırmaya göre ülkedeki mevcut ekonomik durum endişe
verici durumdadır (25.04.2017)
Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası ülkedeki 5 bölgeden yaklaşık 400 şirketle yaptığı
araştırmanın sonucunda, ülkedeki mevcut ekonomik durumun endişe verici
olduğunu açıkladı.
Kaynak:
http://ariananews.af/acci-calls-current-economic-situation-alarming/

AZERBAYCAN
Türk Akımı Projesinin 2020 yılına kadar tamamlanabilir
(28.04.2017)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8 boru hattı içeren ve
uluslararası projelerin de içinde bulunduğu TANAP projesinin 2018 yılına kadar
tamamlanacağını ve ardından 2020 yılına kadar Türk Akımı projesinin
tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Kaynak:
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https://report.az/energetika/turk-axini-2020-ci-ile-qeder-tmamlana-biler/

Türk ve Afrikalı İşadamları Azerbaycan’a yatırım yapmak
için davet edildiler (28.04.2017)
Antalya’da gerçekleşen Tarım Forumu çerçevesinde Azerbaycan
Haydar Esedov, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
Afrikalı Tarım Bakanı bir araya geldiler. Azerbaycan Tarım Bakanı
sonrasında yaptığı açıklamalarda, Türk ve Afrikalı İşadamlarını
yatırım yapmaları için davet etti.

Tarım Bakanı
ve çok sayıda
Esedov forum
Azerbaycan’a

Kaynak:
https://report.az/ask/turkiyeli-ve-afrikali-is-adamlari-azerbaycana-sermayeqoymaga-devet-olunublar1/

BELARUS
Türkiye, Belarus Ekonomisinde yer alan en büyük doğrudan
yabancı yatırımcılar arasında (13.04.2017)
T.C. Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama iki ülke arasındaki diplomatik
ilişkilerin kurulmasının 25. yılında Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, Türkiye’nin
Belarus ekonomisinin en büyük doğrudan yabancı yatırımcıları arasında yer aldığını
bildirdi. Büyükelçi Kezban Nilvana Darama 2016 yılının Kasım ayında T.C.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belarus’a yapmış olduğu ziyaret
sonrasında iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin ivme kazandığını
sözlerine ekledi.
Kaynak:
http://eng.belta.by/economics/view/turkey-among-largest-direct-foreigninvestors-in-belarusian-economy-100408-2017/

GÜRCİSTAN
Avrupa Kalkınma Bankası Batum’u bypass edecek lojistik
yatırımlarını finanse edecek (17.04.2017)
Avrupa Kalkınma Bankası (ADB) Batum'u bypass ederek yapılacak olan lojistik
yatırımı için 114 milyon ABD Doları kaynak ayırdı. Söz konusu kaynağa Asya Altyapı
Yatırımları Bankası (AIIB) da destek verecek.
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Kaynak: Caucasus Business Week

Gürcistan ticari bankalarının likit varlıkları Şubat ayında
düşüş gösterdi (18.04.2017)
Gürcistan ticari bankalarının likit varlıkları 2017 yılı Şubat ayında 6.089 milyar
Lari'den 5.749 Lari'ye düştü. Bu düşüş 1 aylık dönemi kapsamaktadır.
Kaynak: Caucasus Business Week

THY, Gürcistan havacılık sektöründe yine lider konumunda
(18.04.2017)
Gürcistan Havacılık sektöründe THY geçen yıllarda olduğu gibi 2017'nin Ocak ve
Şubat aylarında, uçuşlarda %11.3'lük azalma olmasına rağmen yine lider konumunu
sürdürmektedir. Aynı dönemde Fly Dubai'nin uçuşları da %78 oranında artış
göstermiştir.
Kaynak: Caucasus Business Week

2016 yılında sigorta sektörünün karı 9 kat arttı (18.04.2017)
Gürcistan Devlet Sigorta Ajansı’nın açıklamasına göre Gürcistan'da sigorta
şirketlerinin kârı 2016 yılında, bir önceki yıla göre 9 kat artarak 2.63 milyon Lari'den
18.86 milyon Lari'ye yükseldi.
Kaynak: Caucasus Business Week

KAZAKİSTAN
Kazakistan'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin sayısı
açıklandı (07.04.2017)
Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığına bağlı Ulusal İstatistik Komitesi
tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Mart 2017 tarihi itibarıyla Kazakistan'da
yabancı sermaye iştiraki ile kurulan faal firma sayısının bir yıl içinde 2,5 kat artarak
21.800'e ulaştığı bildirilmiştir. Kazakistan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler
arasında Rusya 7000'den fazla şirket ile birinci, Türkiye 1800 adet ile ikinci sırada
yer almakta, Çin, Hollanda ve Alman iş dünyasını temsilen 900'den fazla şirketin
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faaliyet gösterdiği belirtilmekte. Ayrıca, 893 adet Özbek şirketi, 657 adet Ukrayna
şirketi, 612 adet Kırgız şirketi, 513 adet İngiliz şirketi, 509 adet Amerikan, 485 adet
Güney Koreli ve 422 adet Azerbaycanlı şirketin de ülkede kayıtlı olduğu ifade
edilmektedir.
Kaynak:
http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=20740141591643037#%40%3F_afrLoop%
3D20740141591643037%26_adf.ctrl-state%3D3h19zsiyd_22

Kazakistan'a 2016 yılında gerçekleştirilen doğrudan yabancı
yatırımlarda artış yaşandı (21.04.2017)
Kazakistan Ulusal Bankası tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 2016 yılında
Kazakistan'a gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımlar 2015 yılına göre %40'ın
üzerinde artarak 14,8 milyar ABD Dolarından 20,6 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.
Bu çerçevede, 2013-2015 yılları arasında azalan doğrudan yabancı yatırımlarda
2016 yılı itibarıyla artış yaşandığı gözlemleniyor. Kazakistan'a en fazla yatırım
yapan ilk 4 ülke Hollanda, ABD, İsviçre ve Fransa olurken, en çok yatırım yapılan
sektör ise madencilik ve petrole bağlı yatırımlar oldu.
Kaynak:
http://astanatimes.com/2017/04/kazakhstan-attracts-record-amount-offoreign-investment-in-2016/

Kazakistan, 2017 yılının ilk çeyreğinde petrol ihracatını
arttırdı (21.04.2017)
K.C. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, ülkenin 2017 yılının ilk
çeyreğinde petrol üretiminin 21,1 milyon tona ulaştığı, bunun 17,1 milyon tonunun
ise yurtdışına ihraç edildiği açıklanmıştır. Kazakistan'da petrol üretimi ülkenin
batısında Hazar Denizi’nde yer alan Tengiz ve Kashagan petrol sahalarında
gerçekleşmiş olup, Tengiz petrol sahasının genişletilmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
Kaynak:
http://www.kazinform.kz/en/kazakhstan-ups-oil-gas-output_a3010445
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KIRGIZİSTAN
Kırgızistan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 2017 yılı ilk çeyreğinde
%7,8 arttı (28.04.2017)
Kırgızistan Başbakanı Sooronbai Jeenbekov, Tazabek haber ajansına yaptığı
açıklamada, Kırgızistan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın 2017 yılı ilk çeyreğinde %7,8
artış gösterdiğini belirtti.
Kaynak: www.akipress.org

MOĞOLİSTAN
Dış ticaret cirosu %33,3 arttı (14.04.2017)
2017 yılının ilk çeyrek rakamlarına göre Moğolistan’ın dış ticaret cirosu %33,3 artış
kaydetti. İhracat rakamları %35,6 artarken, ithalat rakamlarının %29,6 azaldığı
açıklandı.
Kaynak:
http://montsame.mn/en/s/foreign-trade-turnover-increased-by-333-95301

MOLDOVA
İgor Dodon ve Tigran Sarkisyan Avrasya Ekonomik Birliği ile
Moldova Cumhuriyeti arasında İşbirliği Mutabakat Zaptını
imzalamıştır (03.04.2017)
Kişinev’de düzenlenen “Avrasya Ekonomik Birliği – Moldova Cumhuriyeti” başlıklı
uluslararası forumda, Moldova Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye
devletleri ve AEB Komisyonu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Avrasya
Ekonomik Birliği’nin gelişim eğilimleri konuları ele alındı.
Forum çalışmalarına, aralarında AEB Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan, AEB
Komisyonu Üyesi (Bakan) Tatyana Valovaya, Rusya Fedeasyonu Ekonomik
Kalkınma Bakan Yardımcısı Alexey Gruzdev, Avrasya Kalkınma Bankası Baş
Ekonomisti Yaroslav Lisovolik, AEB üye devletleri yetkilileri ve kor diplomatik
temsilcileri olmak üzere, 250’nin üstünde davetli katıldı.
Forum kapsamında, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve AEB Komisyonu
Başkanı Tigran Sarkisyan, Avrasya Ekonomik Birliği ile Moldova Cumhuriyeti
arasında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzalamışlardır. Igor Dodon, AEB ile Moldova
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Cumhuriyeti arasında İşbirliği Mutabakat Zaptının imzalanmasının Moldova için
tarihi bir olay olduğunu ifade ederek, Mutabakat Zaptının Moldova’nın AEB’ye
entegrasyonunu öngörmediğini ve AB ile Moldova arasındaki Ortaklık Anlaşması da
dahil olmak üzere, Moldova’nın diğer ülkelere karşı üstlendiği yükümlülüklerle
çelişmediğini söyledi. Moldova’nın işbirliği ilişkilerini hem Doğu hem de Batı ile
sürdürmesi gerektiğini ifade eden Igor Dodon, en önemlisinin ülkenin milli
menfaatlerinin gözetilmesi olduğunu, bu anlamda sürdürülen politikanın Doğu’lu
veya Batı’lı kimsenin jeopolitik çıkarlarına bağlı olmaması gerektiğini, dış politikada
dengenin sağlanmasının zorunlu olduğunu ve Moldova için en avantajlı olacak
şekilde ticari ilişkilerin her yönde çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca,
Cumhurbaşkanı, Moldova için yeni pazarlara açılmanın önemli olduğunu, bununla
birlikte hiçbir şekilde, ürünlerinin bilindiği ve beğenildiği geleneksel pazarların
kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi. Moldova’nın en kısa zamanda AEB
kapsamında gözlemci ülke statüsünü kazanacağından emin olduğunu açıklayan
Dodon, bunun ülkelerin ekonomik potansiyeline ilave katkı sağlayacağını ve ülke
ekonomisine yatırım girişini artıracağını söyledi. Diğer taraftan, Moldova Başbakanı
Pavel Filip, söz konusu İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Moldova Devleti adına
imzalanmış bir belge olmadığını ve yasal olarak geçerli olmadığını açıkladı.
Kaynak: http://www.presedinte.md

Moldova bilişim teknolojileri sektörü geliri 2016 yılında %21
oranında artmıştır (05.04.2017)
Moldova Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Vitalie Tarlev,
Kişinev’de düzenlenen Moldova ICT Summit 2017 açılış töreninde yaptığı
konuşmada Moldova bilişim teknolojileri sektörü gelirinin 2016 yılında %21
oranında artarak 524 milyon ABD Doları olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bilişim
teknolojileri sektörünün Moldova’nın en gelişmiş ve dinamik sektörlerden birinin
olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı, sektörün GSİYH’daki payının %7 civarında
olduğunu, 2010-2015 döneminde sektör ihracatının %40,5 oranında artışla 1 milyar
MDL’den 3 milyar MDL’ye yükseldiğini ifade etti.
Bilişim teknolojileri parklarına ilişkin kanunun kabul edildiğine ve sektörde faaliyet
gösteren firmalara yönelik vergi kolaylıklarının gözden geçirilmesinin planladığına
dikkat çeken Tarlev, kısa vadede önceliklerin girişimcilik ortamının iyileştirilerek
sektörün rekabet gücünün artırılmasının teşvik edilmesi ve gerçekleştirilmesinin
olduğunu vurguladı.
Kaynak: www.infomarket.md
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Avrupa Parlamentosu Moldova’ya
şartlara bağlayabilir (05.04.2017)

yapılan

yardımları

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komisyonu, Moldova’ya toplam 100 milyon Avro
tutarında makro-mali yardım sağlanmasını onayladı. Diğer taraftan, söz konusu
onay belgesi, AP milletvekilli ve Bütçe Komitesi Raportörü Siegfried Mureșan’ın
talebi üzerine, söz konusu yardımların Moldova’nın yolsuzlukla mücadele ve
hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi alanında alınacak sonuçlara bağlanması
talebini de içeriyor. Moldova’nın cari harcamalarında kullanılması ve ekonominin
istikrara kavuşturulmasını amaçlayan mali yardımın mümkün olduğu kadar kısa
sürede Moldova’ya gelmesini arzu ettiğini ifade eden Mureșan, Moldova’ya
sağlanan yardımın iyi
kullanıldığından,
halkın beklediği
reformların
uygulandığından ve bunların sonuçlarının vatandaşlar tarafından hissedileceğinden
olmak istediğini, bu nedenle, söz konusu yardımın; yolsuzlukla mücadele, adalet
bağımsızlığı, hukuk devletinin pekiştirilmesi, para aklanmasıyla mücadele ve 2014
yılında bankacılık sisteminde gerçekleştirilen dolandırıcılığa ilişkin soruşturma
yapılması gibi, insanlar için önemli olan alanlarda somut sonuçların alınmasına
bağlanmasını talep ettiğini ifade etti. Mureșan, Anlaşma şartlarının Avrupa
Komisyonu ve söz konusu şartları kabul edecek ve üstlenecek olan Moldova
Hükümetiyle ortaklaşa saptanması gerektiğini belirtmiştir. Ödemelerin 2017 ve
2018 yıllarında üç taksitte yapılması konusunda anlaşıldığını dile getiren
milletvekilli, Moldova hükümetinin her ödeme öncesinde vatandaşların talep ettiği
ve Moldova’da ekonominin ve demokrasinin pekiştirilmesi için önemli olan
önlemleri uygulanmasının beklendiğini açıkladı. Moldova’ya toplam 100 milyon
Avro tutarında makro-mali yardım sağlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu
oylamasının Mayıs ayında yapılması öngörülüyor.
Kaynak: www.moldova.org

Moldova’nın Ocak-Şubat 2017 dönemi dış ticaret verileri
(05.04.2017)
Moldova Ulusal İstatistik Kurumu, Moldova ihracatının 2017 yılının Ocak-Şubat
döneminde %23,9 oranında artarak 316 milyon ABD Doları, ithalatının ise %21,3
oranında artarak 599,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bunun
sonucunda, ülkenin dış ticaret hacmi 915,7 milyon ABD Doları, dış ticaret açığı 283,3
milyon ABD Doları, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %52,7 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde, Moldova’nın Türkiye’ye yönelik ihracatı 2016 yılının aynı dönemine
kıyasla %130 oranında artışla 14,8 milyon ABD Doları seviyesine, Moldova’nın
Türkiye’den yaptığı ithalat ise %10,6 oranında artışla 39,5 milyon ABD Doları
seviyesine yükseldi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi söz konusu dönemde 54,3
milyon ABD Doları olarak hesaplandı.
Kaynak: www.statistica.md

8

Moldova’da 2017 yılının Mart ayında enflasyon (12.04.2017)
Moldova İstatistik Bürosu, gıda ürünlerinde %5,0, gıda dışı ürünlerde %5,2 ve
hizmetlerde %5,1 oranlarında olmak üzere, 2017 yılının Mart ayında yıllık
enflasyonun (Nisan 2016-Mart 2017 dönemi) %5,1 oranında gerçekleştiğini bildirdi.
Diğer taraftan, kurum verilerine göre, 2017 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla enflasyon %0,4 olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu enflasyonun
nedenleri arasında gıda dışı ürünler fiyatlarındaki %0,1’lik ve hizmet fiyatlarındaki
%1,5’lik artışlar yer almakta olup, gıda ürünleri fiyatları aynı seviyede kalmıştır.
Kaynak: www.statistica.md

Moldova’da elektronik ihale sistemi geliştirilmektedir
(12.04.2017)
Moldova Maliye Bakanlığı’nın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte 6 Nisan
2017 tarihinde düzenlediği “Kamu Alımları Reformu: MTender - Adil, Şeffaf ve
Verimli İş Aracı” başlıklı konferansta elektronik ihale sistemi projesi tanıtılmış, söz
konusu sistemin ihale sürecindeki maliyetleri %15 oranında düşüreceği açıklandı.
Projenin 2016 yılında başlatıldığını ve şimdilik küçük ihaleleri kapsayan pilot
aşamasında olduğunu, ilk aşamanın Nisan ayında tamamlanacağını, daha sonra
ikinci aşamaya geçileceğini söyleyen Maliye Bakanı Octavian Armașu, E-ihale
projesinin başlattıkları kamu ihale sistemi reformunun önemli bir unsuru olduğunu
ve gelecek yılda projelerin planlama kısmından uygulama kısmına kadar tüm ihale
süreçlerini kapsamasını umduklarını ifade etti. Bakan Yardımcısı Iuri Cicibaba, şu an
itibarıyla sistemin, aralarında Gümrük İdaresi, Devlet Vergi İdaresi ve Maliye
Bakanlığı olmak üzere, yedi kurum tarafından kullanıldığını, sistem aracılığıyla 12
ihalenin yapıldığını ve geleneksel ihale sürecine kıyasla %22 oranında tasarruf elde
edildiğini açıklayarak, yalnızca başvuru sürecinin şimdiden tasarruf sağladığını, bu
şekilde şeffaflık ve rekabeti artırdıklarını, sadece vatandaşlar ve devlet değil, işlem
maliyetinin azalmasından dolayı işadamlarının da kazanacağını söylemiştir.
E-ihale bütün kamu ihaleleri kapsayacak şekilde 2018 yılının Mayıs ayından itibaren
zorunlu hale gelebilir. Kamu satın alma ihalelerinin ülkenin bütçesinde önemli payı
bulunmaktadır. Mesela, 2014 yılında kaydedilen ihalelerin toplam tutarı 11,54 milyar
MDL olarak gerçekleşmiş; milli bütçenin % 10,3’ü nü oluşturmuştur. 2015 yılındaki
ihalelerin büyük kısmı finansman yetersizliği nedeniyle askıya alınmış, 2016
yılındakiler ise yaklaşık 10 milyar MDL olarak gerçekleşmiştir. Avrupa ülkelerinde
kamu satın alma ihalelerin GSYİH’daki payı %15 ile %30 arasında değişiyor.
Kaynak: www.moldpres.md
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Moldova’nın Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci statüsü
onaylanmıştır (14.04.2017)
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Moldova’nın Avrasya Ekonomik
Birliği’nde gözlemci statüsünün onaylandığını bildirdi. Avrasya Ekonomik Yüksek
Konseyi toplantısı, 14 Nisan 2017 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te
gerçekleşti. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon söz konusu toplantıya katılmak
üzere resmi bir ziyaret ile Kırgızistan’da bulundu.
Kaynak: www.tass.ru

Türkiye, Moldova’yı standardizasyon ve kalite altyapısı
reformlarında destekleyecektir (18.04.2017)
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, Moldova Başbakan
Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Octavian Calmîc ile yaptığı görüşmede, TSE’nin kısa
sürede kalite altyapısı ve standardizasyon alanında birkaç projeyi Moldova’daki
ilgili kurumlara teklif edeceğini açıkladı. 19-21 Nisan tarihlerinde Kişinev’de
düzenlenecek Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB) 26. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nın organizasyonunda verdikleri desteklerden dolayı Moldova
yönetimine teşekkürlerini sunan Korkmaz, toplantının burada düzenlenmesi
Moldova’ya diğer ülkedeki ortaklarla işbirliği ilişkilerini kurmaya imkan verdiğini ve
standardizasyon ile kalite alanında reform ve modernizasyon programlarının
uygulanmasına yönelik farklı BASB fonlarına erişim sağladığını belirtti. Sebahittin
Korkmaz, Bakan Calmîc’ı, Moldova vatandaşlarına hem kaliteli hizmet sunulmasını
kolaylaştıracak hem de sağlık kurumlarına çağdaş cihazları sağlayacak tıbbi cihaz
kontrol laboratuvarının kurulması da dahil olmak üzere, TSE’nin bazı ortak
projelerin hazırlanması ve uygulanmasında yaptığı çalışmaları hakkında
bilgilendirdi. Diğer taraftan, Ekonomi Bakanı Octavian Calmîc, BASB Genel Kurul
Toplantısı’nın ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandıracağından emin olduğunu
ifade ederek, yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere, TSE’nin
ilgili Moldova kurumları ile işbirliği kurma niyetini memnuniyetle karşıladı. Konusu
“Uluslararası Gözetim ve Muayene Faaliyetlerinin Küresel Ticarete Etkisi” olan
Bölgelerarası Standardizasyon Birliği Genel Kurul Toplantısı 19-21 Nisan
tarihlerinde Kişinev’düzenlendi. Söz konusu toplantıya BDT üye ülkeleri, Arnavutluk
ve Türkiye’den olmak üzere 40’ın üstünde temsilci katılım sağladı.
Kaynak: www.mec.gov.md
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Moldova’da asgari ücrete %13,3 oranında zam yapılacak
(26.04.2017)
Moldova Hükümeti’nce 26 Nisan 2017 tarihinde alınan karara göre, hâlihazırda 2100
Moldova Leyi olan asgari ücret, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, %13,3 oranında
artışla 2380 Moldova Leyi’ne yükseltildi. Bu kapsamda, 26 Nisan 2017 tarihi
itibarıyla 12,43 Moldova Leyi düzeyinde olan asgari saatlik ücret 1 Mayıs tarihinden
itibaren 14,09 Moldova Leyi’ne yükseltildi. Moldova’da asgari ücret tutarı, tüketici
fiyatları endeksi ve ulusal düzeyde çalışma verimliliği artışına bağlı olarak, her yıl
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir. 2016 yılında sırasıyla %6,4 ve %6,9
oranlarında gerçekleşen enflasyon ve ulusal düzeyde çalışma verimliliği artışı
dikkate alınarak, Moldova ekonomisinin reel sektöründe aylık asgari ücrete 1 Mayıs
2017 tarihinden itibaren %13,3 oranında zam yapıldı.
Kaynak: www.gov.md

Moldova Ulusal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Moldova
Ekonomisinin 2017 yılında %4,2 oranında büyümesini öngörüyor(26.04.2017)
Moldova Ulusal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan “Moldova
Ekonomisinde Eğilimler” (Tendencies in Moldova’s Economy) raporuna göre, 2016
yılında %4,1 oranında büyüyen Moldova ekonomisi, 2017 yılında büyüme
temposunu arttırarak %4,2 oranında büyüyecektir. Yurtdışı işçi gelirlerinin
azalması, devlet borcunun aşırı artışı ve bazı ülkeler tarafından Moldova
ürünlerinin ithalatına yönelik kısıtlamalar gibi büyümeye engel teşkil edecek
faktörlere rağmen bu sene olumlu sonuçlar umduklarını söyleyen Enstitüsü
Başkanı Alexandru Stratan, ekonominin hızlı büyümesinin engelleyen diğer
faktörler arasında “makroekonomik durum, gergin siyasi durum ve uluslararası bazı
derecelendirmelerde ülkenin kötüleşen görüntüsünü” sıraladı. Ulusal Ekonomik
Araştırmalar Enstitüsü’ne göre, nominal düzeyde, 2016 yılında 134,5 milyar MDL
olarak gerçekleşen Moldova GSYİH’sı, 2017 yılında 147 milyar MDL seviyesine
çıkacak. İhracat ve ithalatta sırasıyla %9 ve %8,3 oranlarında artış öngören kurum
uzmanları sanayi üretiminin %4,2 oranında ve tarım üretiminin %3,5 oranında
büyümesini beklemekte. Diğer taraftan, 2016 yılında %14 oranında azalan uzun
ömürlü varlıklara yatırımların %10 oranında, nominal ortalama aylık ücretin ise %6
ile 5.423 MDL seviyesine çıkması öngörülmektedir. 2017 yılının Ocak-Şubat
döneminde hem ihracat hem de ithalatın önemli ölçüde arttığını, söz konusu
eğilimin ne kadar devam edeceğinin bilinmese de yurtdışı işçi gelirleri hacminin
arttığını, sanayi ve taşımacılık alanında olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ifade
eden Enstitüsü Başkanı, yılın ilk iki ayındaki gelişmelerin umut verdiğini söyledi.
Moldova Ekonomi Bakanlığı Mart ayında, 2017 yılına ilişkin ekonomik büyüme
tahminini 1,5 puan arttırarak %3,5’ten %4,5’e yükseldi.
Kaynak: www.moldpres.md

11

ÖZBEKİSTAN
Özbekistan'da bazı ithal mallardan alınan bandrol vergisi
kaldırıldı (12.04.2017)
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından 31 Mart 2017 tarihinde alınan kararla,
1 Nisan 2017 tarihinden itibaren hadde çeliği, çelik yaprak, polimer ve ahşap
ürünleri, polietlen ve makarna ürünleri ithalatından alınan bandrol vergisi
kaldırılırken, ticari araçlar ve gıda ürünleri ithalatından alınan bandrol vergi oranları
da düşürüldü.
Kaynak: www.Gazeta.uz

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkiye’nin
serbest bölge deneyiminin incelenmesini istedi (17.04.2017)
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde
Semerkant’ta ekonomik ve sosyal alanlarda yürütülen reform çalışmaları,
ekonomik ve sosyal projeler, altyapı geliştirme, çevre ve şehircilik alanındaki
çalışmalar konusunda incelemelerde bulundu. Mirziyoyev, ziyaretinin ikinci
gününde, Semerkant’ın turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler ve Urgut
Serbest Sanayi Bölgesi’nin oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaları
değerlendirdi. Serbest sanayi bölgelerinin geliştirilmesi çerçevesinde bir çalışma
grubunun oluşturulması ve bu grubun, Güney Kore, Çin ve Türkiye’ye giderek ve
15’er gün kalarak serbest sanayi bölgesi konusunda bu ülkelerde birikmiş
deneyimleri incelemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Urgut Serbest Sanayi
Bölgesinin örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: www.Uzdaily.uz

Özbekistan'da dış ticaret alanında yönetimin geliştirilmesi
kararı alındı (17.04.2017)
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in dış ticaret alanında yönetim
sisteminin geliştirilmesine yönelik aldığı kararda, Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar
ve Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Bakanlığına dönüştürülmesi öngörülüyor.
Kaynak: www.uzdaily.uz

12

Özbekistan ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması
imzalandı (17.04.2017)
Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, Özbekistan’da Yükseköğretim Sisteminin
Geliştirilmesi Projesi’nin hayata geçirilmesi kapsamında Özbekistan Hükümeti ile
bir kredi anlaşması imzalandığı belirtildi. 50 milyon ABD dolarlık projenin hayata
geçirilmesi için Dünya Bankası tarafından Özbekistan’a 42 milyon ABD Dolarlık
kredi verilmesi öngörülüyor.
Kaynak: www.Uzdaily.uz

Anvar Şarapov, Özbekistan-Türkiye
Başkanı oldu (17.04.2017)

Dostluk

Cemiyeti

Özbekistan-Türkiye Dostluk Cemiyeti’nin 11 Nisan günü Devlet Turizm Komitesi’nde
gerçekleştirdiği toplantıda, Cemiyet’in 2016 faaliyetleri ve yeni planlar üzerinde
duruldu. Toplantıda, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Anvar Şarapov,
Özbekistan-Türkiye Dostluk Cemiyeti Başkanlığına seçildi.
Kaynak: www.Uzbektourism.uz

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, T.C. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti (26.04.2017)
Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 26 Nisan 2017 tarihinde
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. 8. Dışişleri Bakanlıkları Siyasi
İstişare Toplantısı kapsamında iki ülke Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerin bugünü ve
perspektifleri üzerinde durarak, Cumhurbaşkanları düzeyinde 17-18 Kasım 2016
tarihlerinde Semerkant’ta gerçekleşen görüşmede, üzerinde mutabık kalınan
hususların hayata geçirilmesi ışığında siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, askeriteknik, kültürel, insani ve diğer alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair konuları
değerlendirdi. Tarafları ilgilendiren tüm alanlarda Özbek-Türk ilişkilerinin daha da
geliştirilmesi için büyük bir potansiyelin bulunduğu ve bu konuda her iki tarafın da
iradeye sahip olduğunun kaydedildiği görüşmede, değerlendirilen tüm meselelerle
ilgili tarafların yaklaşımlarının birbirine yakınlık ve benzerlik gösterdiği vurgulandı.
Görüşmede, taraflar ayrıca uluslararası güncel sorunlarla ilgili konuları da
değerlendirdi. Bakanlar, müzakerelerin ardından iki ülke Dışişleri Bakanlıkları
arasında 2017-2018 İşbirliği Programı’nı imzaladıktan sonra Özbek ve yabancı basın
mensuplarına açıklamalarda bulundular. Çavuşoğlu Taşkent'teki temaslarında
Özbekistan Senatosu Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev ile görüştü.
Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edilmiş olup
Türkiye-Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmeler
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yapıldı. Görüşmelerde ve toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Taşkent Büyükelçisi
Ahmet Başar Şen hazır bulundu.
Kaynak: Taşkent Ticaret Müşavirliği

RUSYA
Rusya Ekonomisi yeniden düşüşte (04.04.2017)
"Rusya’nın ekonomisi pek de uzun olmayan pozitif bir dönemin ardından, petrol
fiyatlarındaki artışa rağmen yine düşüş eğiliminde." Bu değerlendirme, ülkenin
devlet kontrolündeki önde gelen bankalarından Vneşekonombank (VEB)’in son
raporunda yer aldı. Raporu haberleştiren TASS, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın Şubat
ayında binde 1 oranında küçüldüğünü aktardı. Yılın ilk iki aylık dönemindeki toplam
daralma ise binde 4 olarak gerçekleşti. Böylece 2016’nın ikinci yarısında elde edilen
büyüme pratikte ortadan kalkmış oldu. Rapor, "ekonominin yeniden yerinde saydığı"
tespitini yaptı. Rusya’da petrol ve doğal gaz harici üretim daralmaya devam ediyor.
VEB verilerine göre, sanayi üretimi üst üste üç ay geriledi. Şubat ayındaki daralma
oranı %1,7, Ocak ayında %2’dir. Şubat ayında gerileyen sektörler arasında metalürji,
otomotiv, havacılık, gemi inşa ve uzay sanayii de var. VEB yetkilileri yatırım
etkinliğinin de yavaşladığına dikkat çekiyor. Ekipman ithalatı azalıyor, yerli makine
üretimi düşüyor. Sanayicilerin kullandığı banka kredilerinde de daralma söz konusu.
Yatırım etkinliğindeki daralma Şubat ayında binde 8, Ocak ayında binde 11 olarak
hesaplandı.
Kaynak: turkrus.com

Türk Hava Yolları’nın 120 ülkedeki 298. destinasyonu
Voronej oldu (04.04.2017)
Dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçuş sağlayan havayolu
şirketi Türk Hava Yolları, 120 ülkedeki 298. destinasyonu, Voronej’i de bugün
itibariyle kapsamlı uçuş ağına dâhil etti. Türk Hava Yolları’nın Moskova, St.
Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg ve Ufa’dan sonra
Rusya’daki yeni uçuş noktası Voronej’e düzenleyeceği seferler; Salı, Perşembe ve
Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek.
Kaynak: Türk Hava Yolları
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THY'nin İstanbul-Samara arasında doğrudan uçuşları 11
Nisan 2017 tarihi itibariyle başladı (06.04.2017)
THY Rusya Federasyonu Samara kentindeki Uluslararası Kurumoç Havaalanı 11
Nisan 2017 Tarihinde İstanbul-Samara arasında doğrudan ilk uçuşunu
gerçekleştirdi. Samara-İstanbul uçuşlarının başta ekonomi alanında ilişkiler olmak
üzere iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Yeni
destinasyon sayesinde Samara ve yakınlarındaki bölgelerde yaşayan Rusya
vatandaşları İstanbul'a doğrudan seyahat edebilecek ve dünyanın başka
bölgelerine ulaşabilmek için İstanbul'dan aktarma yapabilecek.
Kaynak: Kazan Ticaret Ataşeliği

Rusya’da Enflasyonda 26 Yılın Rekoru (08.04.2017)
Rusya’da son enflasyon rakamları açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre,
enflasyon mart ayında 1991 yılından bu yana en düşük rakam olan %0,1 seviyesinde
kaydedildi. Moskovski Komsomolets gazetesinin aktardığı rakamlara göre,
Rusya’da enflasyon bu yılın ilk üç ayında %1, yıllık bazda ise %4,3 oldu. Uzmanlar,
enflasyonda kaydedilen rekoru rublenin güçlenmesine ve Meкkez Bankası’nın
belirlediği yüksek (%9,75) gösterge faizine bağlıyor. Rusya’da 2015 yılında %12,9,
2014’te %11,4 olan enflasyon, geçen yıl %5,4’e kadar geriledi.
Kaynak: turkrus.com

Bu Yıl Rusya'ya Sermaye Girişi 20 Milyar ABD Dolarını
Aşabilir (11.04.2017)
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, 2017 yılında Rusya'ya sermaye
girişinin 20 milyar ABD dolarını aşabileceğini söyledi. Prime haber ajansına konuşan
Kolıçev, "Bu yılın ilk çeyreğinde tespit edilen ruble kuru, sermayenin Rusya'ya girişi
açısından önceki yıla kıyasla GSYİH'nin yaklaşık %3 oranında değişmesi anlamına
geliyor. Mevcut ruble kurunun yılın sonuna kadar değişmemesi halinde Rusya'ya
GSYİH'nin %1,5 oranında daha çok sermaye gelecek. Dolayısıyla sermaye girişi 20
milyar ABD dolarını aşabilir" dedi. Hatırlanacağı üzere Rusya Ekonomik Kalkınma
Bakanı Maksim Oreşkin, 2017 yılında Rusya ekonomisinin olumlu eğilim
sergilediğini, aktif ekonomi büyüme aşamasına girdiğini belirtmiştti.
Kaynak: rtib.org

Rusya’dan net sermaye çıkışı arttı (12.04.2017)
Rusya’da 2017 yılının ilk 3 ayında net sermaye çıkışının 15,4 milyar ABD doları
olduğu, 2016 yılının ilk çeyreğinde bu göstergenin 8,8 milyar ABD doları seviyesinde
bulunduğu bildirildi. Rusya Merkez Bankası sayfasından yapılan açıklamada, “
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Hesaplamalara göre özel sektör tarafından gerçekleştirilen net sermaye çıkışı 15,4
milyar ABD doları seviyesinde bulunuyor ve ağırlıklı kısmı yabancı aktiflerin
arttırılmasına yönelik banka işlemlerinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda sermaye
ithalatçı olarak davranan diğer sektörler 2017 yılının ilk çeyreğinde dış
yükümlülüklerini arttırdı“ denildi.
Kaynak: gazetem.ru

Krasnodar-Samsun Arasındaki
Başlıyor (12.04.2017)

Uçak

Seferleri

Yeniden

Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu
Samsun-Krasnodar arasındaki uçak seferlerinin yapılması için RusLine firması ile
anlaşma sağlandı. Bu amaçla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Salih Murzioğlu ile RusLine firması Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey
Donchenko belediye binasında bir araya geldi. Yılmaz, Rusya ile yaşanan
gelişmelerin ardından iptal edilen Samsun-Krasnodar arasındaki uçak seferlerinin
yeniden başlaması kararını aldıklarını söyledi. Şimdilik uçuşların haftada bir gün
gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, "Mayıs ayının başı veya ortasında seferler
haftada bir gün karşılıklı başlayacak. Seferlerin doluluk oranının artması için Ordu,
Sinop, Amasya ve Çorum gibi illerde reklam kampanyaları yapacağız. Şirket de
Rusya'da aynı çalışmayı yapacak. Biz haftada 2 uçuş olmasını istiyoruz ama firma
yolcu kapasitesini görmek istiyor, onun için önce haftada bir sefer olarak
planlıyoruz." dedi. Samsun Çarşamba Havalimanı'nın ağustos ayında tamirat ve
bakım nedeniyle 3 ay kapanmasının biraz sıkıntı oluşturduğunu, bunun seferlerde
bir süre kesinti yaşanacağı anlamına geldiğini anlatan Yılmaz, "Bu kesintiyi
kaldırmak için Merzifon Havalimanı'nı kullanmak için teklif yaptık. Onlar da bu
konuda Rusya'da görüşüleceğini söyledi ama objektif bakacak olursak, belki
Merzifon Havalimanı'nı kullanamayabiliriz. Bu işi ölü doğurmamak, canlandırıp
büyütmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı. Murzioğlu da uzun
zamandır seferlerin tekrar başlaması yönünde çalıştıklarını aktararak, uçuşların
Samsun'a önemli katkı sağlayacağını, büyük beklentileri bulunduğunu dile getirdi.
Donchenko ise birkaç hafta sonra çalışmaların meyve vermeye başlamasını
umduklarını kaydederek, "İki ülke insanı birbirlerine misafirliğe gitmeye başlayacak.
Mayıs ayında Krasnodar-Samsun uçak seferlerine başlayacağız. İleride yolcu
sayısına göre seferleri haftada çifte çıkartabiliriz." diye konuştu. Konuşmaların
ardından Yılmaz, Murzioğlu ve Donchenko arasında protokol imzalandı.
Kaynak: rtib.org
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Rusya'da tüketimde yeni eğilimler: Harcamalar hangi
sektörlerde arttı, hangi sektörlerde azaldı? (13.04.2017)
Kremlin bünyesindeki Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi Sosyal
Analiz ve Tahminleme Enstitüsü, tüketimdeki son verilere dikkati çekti. Kuruluşun
raporuna göre, Rusya’da son dönemde elektronik eşya satışları artarken, hazır
giyim ve ayakkabı satışları ise düşüşe geçti. Rusya’da geçen sene cep telefonu
satışları bir önceki yıla göre %20,1, monitör ve bilgisayar satışları %16,9 ile %9,7
arttı. Dış giyim ürünlerinde satışlar %14,4, deri ayakkabıda %11,2, kumaşta %8,2,
çorapta % 5,9, ev eşyasında %11-12, tütünde %7 geriledi. Satışlar kozmetik
ürünlerinde %4,1, sabunda %6,3, inşaat malzemelerinde %5,3, mobilya ve halıda
%4,7, otomobilde %3,3, çamaşır makinesinde %3,4, buzdolabında %1,7 düştü. Dizel
yakıt satışları %3, otomobil yedek parçası satışları %1,1, televizyon satışları %1,1
arttı.
Kaynak: turkrus.com

Rusya’nın ithalatı 2017 yılı ilk çeyreğinde 40 Milyar ABD
Dolarına ulaştı (13.04.2017)
Rusya’nın ithalatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %23,2
artarak 39 milyar ABD dolarına çıktığı bildirildi. Federal Gümrük Servisi (FTS)
tarafından açıklanan rakamlara göre, ülkenin ithalatı mart ayında bir önceki aya
kıyasla %20,8 artarak 15 milyar ABD dolarına çıktı. Rusya’nın ithalatı 2017’nin ocakmart döneminde (ilk çeyrek) ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23,2 artarak 39
milyar ABD dolarına yükseldi. FTS tarafından geçen hafta yapılan açıklamada,
ülkenin dış ticaret fazlasının bu yılın ilk iki ayında 2016’nın aynı dönemine göre %43
artarak 24,3 milyar ABD dolarına, dış ticaret hacminin de aynı dönemde geçen yıla
kıyasla %33,2 artarak 79,6 milyar ABD dolarına çıktığı bildirilmişti.
Kaynak: gazetem.ru

Vietnam, Rus tahıl alıcıları sıralamasında Türkiye’nin yerine
geçerek ikinci oldu (18.04.2017)
Tahıl Kalite ve Güvenlik Değerlendirme Federal Merkezine göre 1 -10 Nisan tarihleri
arasında Vietnam Rusya’dan 148,7 bin ton tahıl ithal etti. Mısır, %12,6 pay ve 281,7
bin tonluk ithalatla ilk sırada, Türkiye ise %11,2 pay ve 132,4 bin ton ile üçüncü
sırada yer almıştır. Tarım sezonunun başlangıcı olan 1 Temmuz 2016 tarihinden
itibaren Türkiye %14,5 pay ve 4.991 bin ton tahıl ithalatı ile Rusya’nın tahıl ithalatı
sıralamasında ikinci oldu. Mısır, %15,8 pay ve 5.454 bin ton ile birinci, Vietnam ise
%3 pay ve 1.035 bin ton ile üçücü sırada yer aldı. Bahse konu Merkeze göre, Rusya,
1.186 bin tonu 1-10 Nisan 2017 tarihleri arasında olmak üzere, 1 Temmuz 2016 ve 10
Nisan 2017 tarihleri arasında toplamda 34,4 milyon ton tahıl ihraç etti. Diğer
tarftan, Avrasa Gümrü Birliği ülkeleri hariç, Rusya, bir önceki hafta verilerine göre
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%27 azalma ile 04 -10 Nisan 2017 tarihleri arasında toplam 820 bin ton tahıl ihraç
etti.
Kaynak: Rusya Tahıl Kalite ve Güvenlik Değerlendirme Federal Merkezi

Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi ambargoya rağmen
arttı (18.04.2017)
Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi, AB’nin Ukrayna politikası dolayısıyla
uyguladığı yaptırımlar ve buna karşılık Rusya’nın gıda ambargosuna rağmen, yılın
ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre %43 oranında arttı. Rusya ve Çin
arasındaki ticaret hacmi de yılın ilk çeyreğinde %29,3 oranında artış gösterdi. Rusya
ile AB arasındaki ticaret hacminin, 2017’nin ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine
göre %43 artarak 36 milyar 400 milyon ABD dolarına çıktığı bildirildi. Rusya Federal
Gümrük Servisi (FTS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın AB’ye ihracatı
Ocak-Şubat 2017 döneminde, geçen yıla göre %48 artarak 26 milyar 600 milyon
ABD dolarına yükselirken, Rusya’nın AB’den ithalatı ise %31’lik artışla 9 milyar 800
milyon ABD dolarına çıktı. Rusya’nın toplam ticaret hacminde AB’nin payı da, bu yılın
ilk iki ayında 2016 yılının Ocak-Şubat dönemine göre 3 puanlık artışla %46’ya
yükseldi. AB, Ukrayna politikası dolayısıyla 1 Ağustos 2014’te Rusya’ya karşı
yaptırımları uygulamaya koymuş, Rusya da buna gıda ambargosu ile karşılık
vermişti. Rusya halen AB ülkelerinden bazı gıda ürünlerinin ithalatına yasak
uyguluyor.
Kaynak: rtib.org

RF Tataristan Cumhuriyeti yeni Başbakanı Aleksey Pesoşin
oldu (18.04.2017)
Tataristan Parlamentosu milletvekilleri Cumhuriyetin yeni Başbakanlık görevine
Aleksey Pesoşin’i uygun gördü. Pazartesi toplanan Tataristan Parlamentosu’nun
oturumuna 100 milletvekilinin 89’u katıldı. Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un
Parlamentoya Tataristan Başbakanlığı görevi için önerdiği Aleksey Pesoşin’in bu
göreve başlaması için yapılan oylamada 87 miletvekili olumlu oy kullandı. Bir
milletvekili olumsuz oy verdi ve diğer bir tanesi de tarafsız kaldı. Aleksey Pesoşin,
Parlamento’dan aldığı olumlu oylar ile resmen Tataristan Başbakanı oldu.
Kaynak: Tatarturk.com
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KazanSummit 2017 için geriye sayım başladı: Ekonomi
Zirvesi’nde 50 ülkeden 2000 konuk ağırlanacak (18.04.2017)
Tataristan Başkenti Kazan’da 18-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası
Ekonomi Zirvesi “Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit-2017” 50 ülkeden iki bin
yabancı konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Rusya ve İslam İşbirliği Organizasyonu
üyelerinin katıldığı Uluslararası Ekonomi Summiti Kazan’da ilk defa 2009 yılında
düzenlenmişti. Bu tarihten itibaren de bu zirve Rusya Federasyon Konseyi ve
Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti’nin destekleri ile organize edilmekte. Zirvenin
amacı, Rusya ile İslam İşbirliği Organizasyonu arasında ticari-ekonomik, ilmiteknolojik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek olarak gösteriliyor. 2016’da bu
toplantıda 51 ülkeden uluslararası ve devlet kuruluşları ve finans enstitüleri
temsilcileri, parlamento milletvekilleri, yatırımcılar ve işadamları ve 14 tane
büyükelçilik yetkilileri olmak üzere 1500 katılımcı yer almıştı. 2016 KazanSummit’ i
çerçevesinde 15 anlaşma-protokol imzalandı. KazanSummit-2017’ye ise 50 ülkeden
iki binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında büyükelçiler ve
İslam dünyası ülkeleri bakanları, Rusya ve yabancı ülke finans enstitüleri
temsilcileri, parlamento milletvekilleri, yatırımcılar ve işadamları, en az 200 tane
gazetecinin katılacağından sözediliyor. KazanSummit-2017’nin konusu uluslararası
ekonomi ilişkileri çerçevesinde İslam yatırımları olacak.Toplantıda aynı zamanda
sosyal iş alanı, ekoloji, hayır kurumları, şirketiçi stratejiler ve jeoekonomi, turizm,
İslam eğitimi gibi yeni konular da görüşülecek. KazanSummit-2017 sırasında ilk defa
Russia Halal Expo sergisi de düzenlenecek.
Kaynak: tatarturk.com

Rusya'da sanayi üretimi yükselişe geçti(18.04.2017)
Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi
Şubat ayında yaşanan %2,7’lik düşüşün ardından Martta yıllık bazda %0,8 arttı. Bu
yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,1 oranında artan sanayi üretimi, mevsimsel
etkilerden arındırılmış olarak Mart ayında %1,2 yükseldi. Rusya'nın sanayi üretimi
aylık bazda ise martta bir önceki aya kıyasla %12,7 oranında artarken, imalat sanayi
aynı dönemde aylık bazda eksi %5,1'den %1'e çıktı.
Kaynak: rtib.org

Rusların reel gelirleri azaldı (19.04.2017)
Rusların reel gelirlerinin Mart ayında yıllık anlamda %2,5 oranında, yılın ilk
çeyreğinde ise %0,2 oranında azaldığı bildirildi. Rusya Federal İstatistik Kurumu
(Rosstat) resmi sayfasından yapılan açıklamada, Mart ayı içinde Rusların nominal
gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 artarak 29627 rubleye vardı. Ortalama
maaş ise 2017 yılının Mart ayında %5,8 artışla 37640 rubleye ulaştığı tespit edildi.
Reel açıdan ise maaşta kaydedilen artış önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,5
düzeyinde bulunuyor.
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Kaynak: gazetem.ru

TACİKİSTAN
Tacikistan, Kazakistan’dan 3 milyon ABD Doları değerinde
plastik boru alacak (20.04.2017)
Duşanbe’de Kazakh Invest, Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ve
Kazakistan Duşanbe Büyükelçiği destekleriyle düzenlenen organizasyona,
Kazakistan’ın gıda, kimya, ilaç ve makina sanayi alanlarında faaliyet gösteren
30’dan fazla firma katıldı. Yeni iş ortaklıkları için bir fırsat olarak değerlendirilen
etkinlik çerçevesinde, 100’ün üzerinde Tacik ve Kazak firmalar arasında görüşme
düzenlendi. Kazak Amitech Astana LLP şirketi ile Tacik Plast Service CJSC şirketi
arasında 3 milyon ABD Doları değerinde plastik boru satın alma anlaşması
imzalandı. Söz konusu anlaşmanın yanı sıra farklı sektörlerde anlaşmalar da
imzalanmıştır.
Kaynak:
http://www.inform.kz/en/kazakhstan-to-supply-plastic-pipes-to-tajikistan-for3-million_a3019191

UKRAYNA
Türkiye ile Ukrayna arasında yolcu gemisi seferleri başladı
(10.04.2017)
9 Nisan 2017'de İstanbul'da Haydarpaşa Limanı ve Gümrük İşletmeciliği'nde
Ukrayna ve Türkiye arasındaki denizyolu hattının açılışı düzenlendi. Ayrıca
Odesa'daki İlyechevsk şehrinden gelen ilk yolcu gemisinin seferi de bu bağlamda
gerçekleştirildi. Açılışta Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrey Sıbiga ile beraber
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de vardı. Açılış konuşmasının ardından
Büyükelçi Sıbiga 191 metre uzunluğundaki vapura çıkıp geminin yolculuk için hazır
olduğuna emin oldu. Programa katılmak üzere Ukrayna'dan 45 gazetecinin bu
vapurla limana geldiği aktarıldı. Yeni denizyolu hattında görev yapacak vapurun
hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında kullanılacağı belirtildi.
Kaynak: http://qha.com.ua/tr/siyaset/ukraynaturkiye-arasinda-denizyolu-hattiacilisi/154467/

Lviv’de Ukrayna-Türkiye İş Forumu düzenlendi (30.04.2017)
Lviv Valiliği Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, forumun ilk günü 27 Nisan
tarihinde Türk iş adamlarının, Lviv bölgesinde yabancı yatırımlar sayesinde faaliyet
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gösteren şirketleri ziyaretiyle başladı. Lviv bölgesindeki şirketlere ziyaret
esnasında Türk işadamları, Lviv bölgesinin ekonomik ve yatırım potansiyelini
öğrendi, ayrıca Ukraynalı meslektaşlarıyla temaslarda bulundu.
Kaynak:
http://tuid.org.ua/lvivde-ukrayna-turkiye-is-forumu-basladi
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