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ABD, Rusya Merkez Bankası Varlıklarını Dondurarak Yaptırımları Artırıyor 

ABD Hazine Bakanlığı Rusya'yı 

küresel ekonomiden daha fazla 

kesmek için harekete geçti ve 

Rusya'nın ABD'de tutulan merkez 

bankası varlıklarını hareketsiz hale 

getireceğini ve Rusya tarafından 

yönetilen bir egemen servet fonu 

olan Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na 

yaptırım uygulayacağını duyurdu.  

Bu hamleler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak ABD ve Avrupalı 

müttefiklerinin yürürlüğe koyduğu yaptırımların etkisini azaltmak için 

uluslararası rezervlerden oluşan savaş sandığını kullanma yeteneğini 

kısıtlamayı amaçlıyor. 

Fed Anketi, ABD Firmalarının Yüksek Enflasyon ve İşçi Kıtlığı İle Sarsıldığını 

Gösteriyor 

Federal Rezerv raporuna 

göre, ABD ekonomisi Ocak 

ortasından Şubat ortasına 

kadar mütevazı ve ılımlı bir 

hızda büyürken, enflasyon 

baskıları genişledi ve 

işverenler işçi bulmakta 

zorlanıyor. 

ABD Merkez Bankasının 

ülke genelindeki en son iş bağlantıları anketinde gösterilen karışık resim, 

COVID-19 vakalarındaki artışa, enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesinde 

çalışmasına ve ücretlerin son yıllardaki en hızlı artışla artan işçi mücadelesine 

rağmen ocak ayında gelişen bir iş piyasası ve dirençli ekonomik faaliyete işaret 

ediyor. Endişe verici bir şekilde, bir dizi endüstride hissedilen artan girdi 

maliyetleriyle birlikte fiyat baskılarının yakında hafifleyeceğine dair birkaç 

işaret ortaya çıktı. Fed anketinde, "Müşterilere uygulanan fiyatlar ülke 

genelinde güçlü bir hızda arttı. Firmalar, girdi maliyetlerindeki artışları 

yansıtmaya devam ettikleri için önümüzdeki birkaç ay içinde ek fiyat artışları 

beklediklerini bildirdiler." ifadeleri yer aldı. 
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Euro Bölgesi'nde Enflasyon Rekor Yüzde 5,8'e Ulaştı 

Euro Bölgesi tüketici fiyatları 

şubat ayında yüzde 5,8 ile rekor 

bir artış göstererek, 

Ukrayna'daki savaşın yaşam 

maliyetini artıracağına ve 

Avrupa Merkez Bankası'nın 

para politikasını ne zaman 

ayarlaması gerektiği konusunda 

baskıyı artıracağına dair 

korkuların altını çizdi. Avro bölgesinde yaşam maliyetinin AMB'nin yüzde 2'lik 

enflasyon hedefinin oldukça üzerine sıçraması, Merkez Bankasını zor bir 

noktaya getirerek, enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikası için baskı 

yapan yetkililer ile duraklama isteyenler arasında gerilim yarattı.  Eurostat 

yaptığı açıklamada, şubat ayında enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı artışlara 

hizmet ve mamul mal fiyatlarındaki yüksek artışların eşlik ettiğini söyledi. 

Enerji fiyatları şubat ayında rekor yüzde 31,7 artarken, işlenmemiş gıda fiyatları 

yüzde 6,1 arttı. Daha değişken enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatları hariç 

tutulduğunda, çekirdek enflasyon Ocak ayındaki yüzde 2,3'ten Şubat'ta yüzde 

2,7'ye yükseldi. En yüksek ulusal yıllık enflasyon oranı yüzde 13,9 ile 

Litvanya'da, en düşük yüzde 4,1 ile Fransa'da görüldü.  

Moody's Rusya'nın Kredi Notunu Düşürdü 

Uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi 

notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü ve 

not görünümünü negatif olarak 

belirledi. Moody's yaptığı 

açıklamada, Rusya'nın kredi 

notunda bir indirime daha gidildiğini 

aktardı. Açıklamada, Rusya'nın kredi 

notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif 

olarak belirlendiği kaydedildi. Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez 

Bankasının sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı 

beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin 

ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi 

endişelerden kaynaklandığı ifade edildi. 

https://www.ntv.com.tr/rusya
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Almanya Kuzey Akım 2 Projesini Durdurdu, LNG Terminaline Yöneldi 

Almanya, Rusya'nın 

Ukrayna'yı işgalinin ardından 

enerji politikasını yeniden 

şekillendirmeye istekli 

olduğunun son işareti olan 

sıvılaştırılmış doğal gaz 

terminallerine yeni destek 

sözü verdi. Şansölye Olaf 

Scholz, Rus gazını Avrupa'ya 

getirmek için 11 milyar 

dolarlık bir boru hattı 

projesini rafa kaldırdıktan 

sadece günler sonra, 

Almanya'nın iki LNG terminali 

inşa etmek için "hızlı" hareket 

edeceğini söyledi. Şimdiye kadar önerilen projeler yalnızca özel sektöre 

bırakıldı ve hükümet desteği olmadan ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. 

Scholz'un Almanya için dramatik bir adım değişikliğinde savunma 

harcamalarını da destekleyeceğini söylediği şeklinde duyurulan hareket, 

Avrupa'nın Ukrayna'nın işgalini bir dönüm noktası olarak gördüğünü ve Rus 

gazına uzun süredir devam eden bağımlılığını nihayet ele almak istediğini 

gösteriyor. Almanya, doğal gazının yarısından fazlası için Rusya'ya güveniyordu 

ve onun yerini alacak yeterli yenilenebilir kapasite inşa edilmeden önce 

nükleer enerjiyi aşamalı olarak bırakma kararı almıştı. 

Rusya Merkez Bankasından Faiz Artışı 

Rusya Merkez Bankasının                           

28 Şubat 2022 tarihinde 

gerçekleştirilen Yönetim Kurulu 

toplantısında; gösterge faizi 

oranı, 1050 baz puanlık bir artışla 

yıllık %20 seviyesine yükseltildi. 

Yeni faiz oranı, karar tarihi olan 

28 Şubat 2022 tarihinden itibaren 

geçerli oldu. Rusya Merkez Bankası en son 11 Şubat 2022 tarihinde gösterge 

faizi oranını, 100 baz puanlık bir artışla, yıllık %9,50 seviyesine yükseltmişti.  
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IKEA, Rusya ve Beyaz Rusya'daki Faaliyetlerini Durdurdu 

Inter IKEA Grubu, Rusya ve Beyaz Rusya'daki 

tüm ihracat ve ithalatı durdurma kararı aldı. 

Karar, aynı zamanda tüm alt tedarikçilerden bu 

birimlere yapılan tüm teslimatların 

durdurulduğu anlamına geliyor. 

Ingka Group, Rusya'daki tüm IKEA Retail 

operasyonlarını durdurma kararı alırken, 

Rusya'daki birçok insanın gıda, market ve 

eczane gibi günlük ihtiyaç ve temel ihtiyaçlara 

erişimini sağlamak için açık olmaya devam edecek. 

OMV, Gazprom İle Hisse Alımına Yönelik Görüşmelerini Durdurdu 

Avusturya merkezli enerji şirketi 

OMV'den yapılan açıklamada, OMV 

yönetim kurulunun Rusya'nın 

Urengoy bölgesinde bulunan 

Achimov gaz sahası geliştirme 

projesinden hisse alımına yönelik 

görüşmelere devam etmeme kararı 

aldığı belirtildi. OMV, söz konusu sahadan yüzde 24,98 hisse almayı 

planlıyordu. 

Ford’dan Tarihi Karar: Şirket bölünüyor! 

Otomotiv devleri elektrikli araç 

pazarına doğru hücum ederken, 

ABD’li şirket Ford’dan dikkat çeken 

bir hamle geldi. Ford’un açıklamasına 

göre, emisyonsuz araç üretiminin 

hızlandırılmasının bir sonucu 

olarak  içten yanmalı ve elektrikli 

otomobil operasyonları ayrılacak. 

Ford Motor; elektrikli araç (EV) ve içten yanmalı motor (ICE) operasyonlarının 

ayrılacağını duyurdu. Elektrikli araç (EV) ürünleri “Ford Model E”, geleneksel 

içten yanmalı operasyonlar ise “Ford Blue” şirketi tarafından yürütülecek. 

Üçüncü bir bölüm olan “Ford Pro”, ticari müşterilere hizmet verecek. 
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Volkswagen, Rusya'daki Faaliyetlerini Durdurdu 

Şirket, Volkswagen'in Kaluga ve Nizhny 

Novgorod tesislerinde üretimin bir 

sonraki duyuruya kadar askıya 

alınacağını ve Rusya'ya araç ihracatının 

derhal durdurulacağını belirtti. 

Volkswagen, "Rusya'daki ticari 

faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde 

kesintiye uğramasıyla birlikte, grup 

yönetim kurulu, güçlü bir belirsizlikle karakterize edilen genel durumdan 

sonuçlar çıkarıyor." ifadesini kullandı. 

Google, Çalışanları 4 Nisan'dan İtibaren Silikon Vadisi'ne Geri Dönüyor 

Alphabet Inc. Google 4 Nisan'dan 

itibaren ABD, İngiltere ve Asya 

Pasifik ofislerinin bazılarında 

çalışanların haftada yaklaşık                      

üç gün geri dönmesine karar 

verdi. Bu, COVID-19 endişeleri 

nedeniyle uzaktan çalışmaya izin 

veren politikaları sona erdirmek 

için ilk adım oldu. Francisco 

Körfez Bölgesi'ndeki çalışanlara 

"önleme ve tedavideki ilerlemeler, vakalardaki istikrarlı düşüş ve uyguladığımız 

iyileştirilmiş güvenlik önlemleri ile artık resmi olarak başlayabileceğimiz 

anlamına geliyor." mesajı iletildi. Google, ofise dönüşü zorunlu kılmaya 

başlayan bir teknoloji ve finans şirketi dalgasına katılıyor. Bazı büyük işverenler 

gönüllü evden çalışma politikalarını kalıcı olarak benimserken, Google dahil 

diğerleri, iş arkadaşları arasında yüz yüze etkileşimlerin en iyisi olduğunu 

düşünüyor. Google'ın küresel yardımlardan sorumlu başkan yardımcısı John 

Casey'den gelen e-postaya göre, ofise gelen herkesin COVID-19'a karşı tam aşılı 

olması gerekiyor.  
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Özbekistan ve Pakistan Transit Ticaret Anlaşması Onaylandı 

Uluslararası Anlaşmanın Onaylanması 

Hakkında Özbekistan Cumhurbaşkanı 

Kararı kabul edildi. Kararname 

uyarınca, Özbekistan ve Pakistan 

Hükümetleri arasındaki Transit Ticaret 

Anlaşması onaylandı (15 Temmuz 

2021'de Taşkent'te imzalandı). 

Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Gümrük 

Komitesi, uluslararası anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar 

olarak belirlenmişti. Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlık ve idarelerin başkanları, 

bu uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Özbekistan'ın 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi üzerinde denetimi sağlayacak. 

Özbekistan Avrasya Kalkınma Bankası'na Üye Olmaya Hazırlanıyor 

Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin toplantısında konuşma yapan 

Başbakan Abdulla Aripov, 

Özbekistan'ın Avrasya Kalkınma 

Bankası'na üye olmaya hazırlandığını 

açıkladı. "Şu anda Özbekistan'ın 

Avrasya Kalkınma Bankası'na 

katılımının süreç ve koşulları 

üzerinde anlaşmaya varılması için 

çalışmalar sürüyor" dedi. 

Başbakan'ın sözlerine göre, Özbekistan'ın ilgili kurumları ile Avrasya Ekonomik 

Komisyonu'nun departmanları arasında yakın iş birliği için ortak bir yol 

haritasının koordinasyonu çalışmaları tamamlanmak üzere.                                               

Belge, Özbekistan'ın ilgili organları ile Komisyon arasında ticaret, sanayi, 

gümrük, finans ve vergi alanlarının yanı sıra enerji, teknik düzenleme, ilaçlar ve 

tıbbi ürünler alanlarında iş birliğini kapsamaktadır. 

 

 

  



8 
 

Batı Balkanlar İçin 3,2 Milyar Avroluk Yatırım Paketi 

Avrupa Komisyonu, Batı 

Balkanlar'daki 21 ulaşım, dijital,                     

iklim ve enerji bağlantısı projesini 

desteklemek için 3,2 milyar Avroluk 

önemli bir yatırım paketini açıkladı. 

AB Karadağ Delegasyonu tarafından 

yayınlanan bir basın açıklamasında, 

“Bu, Komisyonun Ekim 2020'de kabul 

ettiği, AB'nin Batı Balkanlar için 

iddialı Ekonomik ve Yatırım Planı kapsamındaki ilk büyük proje paketi” dedi. 

Basın açıklamasına göre, projeler bölgedeki altı ortağın tümüne somut faydalar 

sağlamak üzere tasarlanmış durumda. Söz konusu mali paket, Katılım Öncesi 

Mali Yardım Aracı 2021-2027'den (IPA III) alınan 1,1 milyar Avro tutarındaki AB 

hibelerini, AB Üye Devletleri ve Norveç'ten ek ikili katkıları ve uluslararası 

finansman kuruluşlarından alınan uygun kredileri içermektedir. 

Nijerya Merkez Bankası Dış Ticarette E-Fatura Uygulamasına Başlıyor 

Nijerya Merkez Bankası (CBN 

ihracat ve ithalatta elektronik 

faturalandırma uygulamasına 

başladı. Geçtiğimiz yıl ağustos 

ayında duyurusu yapılan 

uygulamayla dış ticarete konu 

ürünlerin kayıtlarının doğru bir 

şekilde tutulması hedefleniyor. 

CBN tarafından yayımlanan genelgeye göre firmaların hazırlayacağı e-faturanın 

Ticaret İzleme Sistemi'ndeki yetkili satıcı bankalar tarafından tasdik edilmesi 

gerekiyor. Aksi halde firmaların ödeme alması mümkün olmayacak. Merkez 

Bankası, ‘sistemdeki tedarikçilerin kimlik doğrulaması başına’ yıllık 350 ABD 

doları abonelik ücreti tahsil edecek. Uygulamaya 10 bin dolar altı bireysel 

faturalar dahil edilmezken, yıllık kümülatif fatura değeri 500 bin dolar olan 

şahısların e-fatura sunması zorunlu tutuldu. 
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Türkmenistan'ın DTÖ'ye Tam Katılımı İçin Müzakereler Başlayacak 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

Genel Konseyi, Türkmenistan’ın 

DTÖ’ye tam katılımı için 

müzakere sürecini başlatma 

kararı aldı. Bu bağlamda, 

Türkmenistan ile örgüt üyeleri 

arasında yapılacak DTÖ’ye katılım 

müzakerelerini gözetlemesi için 

Katılım Çalışma Grubu’nun 

oluşturulması da onaylandı. 

Türkmenistan, çalışma grubu tarafından değerlendirilecek diğer prosedürler ve 

temel belgeleri konusunda DTÖ Sekreterliği ile istişareye davet edildi. 

Türkmenistan, Temmuz 2020'de DTÖ gözlemci statüsünü elde etti. 

Türkmenistan’ın DTÖ’ye tam üyelik başvurusu 24 Kasım 2021'de resmen kabul 

edildi. Halihazırda Türkmenistan’ın yanı sıra 23 ülke daha DTÖ üyeliği için 

müzakere sürecinde. 

Süveyş Kanalı Geçiş Ücretlerini %10'a Kadar Arttırdı 

Süveyş Kanalı Otoritesi, 

geçiş ücretlerinin %6 

artırılmasından sadece bir 

ay sonra, 1 Mart 2022'den 

itibaren bazı gemi 

türlerinde Süveyş Kanalı 

geçiş ücretlerini %10'a 

kadar artırdı. Çoğu gemi 

tipi, her iki yönde de                    

%5-7'lik artışlar görecek. 

En büyük artış, %10 ile 

kimyasal, sıvı dökme tankerler ve LPG tankerlerde görülecek. Değişiklikler hem 

yüklü hem de yüksüz gemiler için geçerli olacak. Güneye giden konteyner 

gemilerinde ise artış olmayacak. 
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Konteyner Hatları Rusya'ya Sevkiyatı Askıya Aldı 

Konteyner nakliye şirketi Ocean 

Network Express (ONE) Rusya'ya ve 

Rusya'dan yapılan rezervasyonları 

askıya alırken, Maersk, Ukrayna'yı 

işgal etmesinin ardından Moskova'ya 

yönelik Batı yaptırımlarına yanıt 

olarak aynı şeyi yapmayı düşündüğünü 

bildirdi. ONE, Rusya'nın Novorossiisk 

limanının yanı sıra Ukrayna'nın Odessa 

konteyner limanı için de rezervasyonları askıya aldığını açıkladı. Alman Hapag 

Lloyd (HLAG.DE), Rusya'ya yönelik rezervasyonları geçici olarak askıya aldığını 

ve Ukrayna'ya seferleri durdurduğunu söyledi. Kapasite bakımından dünyanın 

en büyük konteyner hattı olan MSC, Rusya'ya ve Rusya'dan gelen nakliye ve iç 

hizmetlerini "uluslararası yaptırım önlemlerine tam uyum içinde" 

sürdürdüğünü söyledi.  

Çin, Son Otuz Yılın En Düşük Resmi Ekonomik Büyüme Hedefini Belirledi 

Çin'in yılın en önemli siyasi 

toplantılarından birinde 

konuşan Başbakan                               

Li Keqiang, Çin'in bu yıl 

yaklaşık %5,5'lik GSYİH 

büyümesini hedefleyeceğini 

söyledi. Dünyanın en büyük 

ikinci ekonomisi 2021'de 

%8,1 büyüdü, ancak 

genişleme hızı yılın son 

aylarında keskin bir şekilde yavaşladı. Ülke, emlak krizi ve Pekin'in 

koronavirüse sıfır tolerans yaklaşımıyla mücadele ederken, Çinli politika 

yapıcılar büyümeyi sabit tutmak için artan zorluklarla karşı karşıya.                         

Ukrayna krizinin etkileri de emtia fiyatlarını yükselterek büyümeyi 

yavaşlatabilir. Li, Çin'in gıda ve enerji güvenliğini sağlayacağını ve petrol arama 

ve geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını da sözlerine ekledi. Pekin, %2,8'lik 

daha küçük bir bütçe açığı hedeflerken savunmaya daha fazla harcama 

yapacaktı.  
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Visa ve Mastercard Ukrayna İşgali Nedeniyle Rusya'daki Operasyonlarını 

Askıya Aldı 

ABD'li ödeme firmaları Visa Inc (V.N) 

ve Mastercard Inc. Ukrayna'nın işgali 

nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını 

askıya aldıklarını ve oradaki tüm 

işlemleri durdurmak için müşteriler ve 

ortaklarla birlikte çalışacaklarını 

söyledi. Şirket, birkaç gün içinde 

Rusya'da verilen Visa kartlarıyla 

başlatılan tüm işlemlerin artık ülke 

dışında çalışmayacağını ve Rusya dışında verilen Visa kartlarının artık ülke 

içinde çalışmayacağını söyledi.  

Rusya'nın Petrol Yasağı Görüşmeleri Üzerine Petrol Fiyatı 139 Dolara Yükseldi 

ABD ve Avrupalı müttefiklerinin 

Rusya'dan petrol ithalatını 

yasaklamayı düşünmeleri ve İran 

ham petrolünün küresel piyasalara 

hızlı bir şekilde geri dönmesi 

beklentilerinin azalmasıyla 

birlikte, petrol fiyatları 7 Mart 

tarihinde piyasa arz korkuları 

arasında 2008'den bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi. Küresel petrol 

fiyatları, diğer EMTİA’larla birlikte 2022'nin başından bu yana %60'tan fazla 

yükseldi ve dünya ekonomik büyümesi ve stagflasyon ile ilgili endişeleri artırdı.  

Avrupa Fon Endüstrisi Rekor Girişlere Sahip 

Avrupa Yönetim Altındaki 

Varlıklar (AUM) geçen yıl 

boyunca 15,3 trilyon Euro'ya 

yükseldi ve uzun vadeli yatırım 

fonları da 2021 geneli için 718,9 

milyar Euro net giriş kaydetti. Ancak, Ukrayna'daki kriz tırmandıkça, fon 

yöneticileri güvenli varlık cennetleri ararken yaklaşımlarını değiştiriyor. 

Analistler, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana döviz piyasalarında 

güvenli varlık arayışının hızlandığını kaydetti. 
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Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları 600 Dolarlık Petrole Denk Geldi  

Avrupa'da doğal gazın fiyatı 

7 Mart'ta tüm zamanların 

en yüksek seviyesine ulaştı 

ve kısa bir süre için megavat 

saat başına 345 €'ya ulaştı. 

Bu, İngiliz termik enerji 

birimleri açısından petrol 

fiyatlarının varil başına                    

600 $'ına eşdeğer. Günün 

ilerleyen saatlerinde fiyat 

yaklaşık 190 €'ya geri döndü 

ve bu seviye hala rekor düzeyi gösteriyor. Son 12 aydan önce fiyat on yıl 

boyunca MWh başına yaklaşık 15-25 € aralığında kalmıştı.  

Sıkışan Finansal Koşullar Dünya Ekonomisi İçin Alarm Veriyor 

Gelecekteki büyüme ile 

güçlü bir şekilde ilişkili 

olarak algılanan küresel 

finansal koşullar, yükselen 

enerji fiyatları, düşen hisse 

senetleri ve Ukrayna-Rusya 

ihtilafından kaynaklanan 

piyasa serpintileri nedeniyle 

iki yılın en dar noktasında 

yer alıyor. Sıkılaştırma, varil 

başına 120 dolarlık petrol 

fiyatlarından kaynaklanan serpinti ve Rusya'ya yönelik yaptırımların neden 

olduğu tedarik zinciri aksaklıklarının zaten tehdit ettiği bir dünya ekonomisi için 

istenmeyen bir gelişmedir. DZ Bank Stratejisti Rene Albrecht, “eğer enflasyon 

istikrarlı bir şekilde yükselirse ve Merkez bankaları görevlerini ciddiye alırlarsa, 

finansal koşullarda daha fazla (sıkılaşma) göreceksiniz." dedi.                                   

Goldman Sachs'ın küresel finansal koşullar endeksi (FCI) şu anda 100,2'de 

bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesine göre 60 baz puan (bps) daha 

sıkı bir noktada ve pandeminin ilk vurduğu Mart 2020'de görülen seviyeyi 

yakalamış durumda. 
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ABD ve İngiltere, Rus Petrol Yaptırımlarını Avrupa Olmadan Sürdürecek 

Ülke liderlerinin 8 Mart’ta yaptığı 

açıklamaya göre hem ABD hem de 

İngiltere Ukrayna'daki savaşa yanıt 

olarak Rus petrolünü yasaklayacak. 

Ülkeler, enerji için Rusya'ya daha fazla 

bağımlı olan Avrupa olmadan 

yaptırımlar üzerinde ilerliyorlar.                  

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı 

konuşmada, "Avrupalı müttefiklerimizin ve ortaklarımızın çoğu bize katılacak 

durumda olmayabilir" dedi. "Bu adımı diğerleri atamazken biz atabiliriz." ABD, 

Rusya'nın tüm petrol, gaz ve kömür ithalatını yasaklarken, Birleşik Krallık, 

Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı planlıyor.  

Mısır Merkez Bankası'nın İthalat İşlemlerinde Akreditif Kullanımına İlişkin 

Kararı'na Dair Güncel Gelişme  

Mısır Merkez Bankası, Mısır'daki kamu ve 

özel bankalara gönderdiği 13 Şubat tarih ve 

49 Sayılı yazısı ile talimatlandırdığı, ithalat 

işlemlerinde Akreditif kullanıma zorunluğuna 

dair, 2 Mart 2022 tarihinde bir sirküler 

yayınlayarak, bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi 

amaçladı. Daha önce, resmî gazetede ya da 

Merkez Bankası'nın web sitesinde karar ve 

talimata dair resmi bir bulgunun olmaması, 

bu sirküleri daha da önemli hale getirmekte. 

İhracatçılarımızdan çokça alınan, evrak mukabilinin yasaklandığı ama bu ve LC 

(Letter of Credit) dışındaki ödeme türlerine dair herhangi bir veri olup olmadığı 

sorularına bir yanıt olarak, sirkülerde "yalnızca LC" talimatı açıkça 

görülmektedir.  Talimatın işleme alınması tarihi ile ilgili kafa karışıklıklarını da 

bitiren bir bilgi olarak 22/02/2022 tarihi işaret edilmekte, bu tarihten sonra 

sevkiyatı yapılan tüm ürünlerin, halihazırda Mısır gümrüklerine ulaşmış olsalar 

ve bir kısmı peşin ödeme ile ödenmiş olsa bile LC zorunluluğuna tabi oldukları 

anlaşılmaktadır. Sirkülere bu adresten erişim sağlanmaktadır: 

https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-2-March-

2022-regarding-Inquiries-about-LCs.aspx  

  

https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-2-March-2022-regarding-Inquiries-about-LCs.aspx
https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-2-March-2022-regarding-Inquiries-about-LCs.aspx
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Rusya Borçlarını Ödeyemeyebilir 

Fitch Ratings, ülkenin hükümet 

borcuna ilişkin görüşünü düşürerek, 

temerrütün "yakın" olduğu 

konusunda uyardı. Hareket, 

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 

Rusya'ya karşı artan uluslararası 

yaptırımların ortasında geldi. Kredi 

notu, yatırımcıların bir ülkenin 

borcunu veya tahvillerini satın alırken karşılaştıkları risk seviyesini 

anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Düşük bir not, geri ödenmeme 

şansının yüksek olduğu anlamına gelir ve bu nedenle bir yatırımcı o ülkeye borç 

vermek için daha fazla ücret talep eder. Bu hafta Moskova, tahvil ödemelerinin 

yaptırımlardan etkilenebileceğini söyledi. Fitch, bu ay ikinci kez Rusya'nın 

borçlarını ödeme kabiliyetine ilişkin kredi notunu B'den C’ye düşürdü. Ajans, 

"Bu derecelendirme eylemi, 2 Mart'taki notumuzu düşürmemizin ardından 

geldi ve o zamandan bu yana yaşanan gelişmeler, bize göre, Rusya'nın devlet 

borcunu ödemeye istekliliğini daha da zayıflattı." dedi.  

Moldova’da Mısır İhracat Yasağı Kaldırıldı, Un İhracatı Yasaklandı 

Moldova Cumhuriyeti İstisnai 

Durumlar Komisyonu’nun (CSE)        

10 Mart 2022 tarihinde aldığı karar 

uyarınca, 27 Şubat 2022 tarihinde 

OHAL süresince uygulamaya 

konulan tohumluk mısır hariç 

(GTİP 1005.10) mısır ve 

mamullerinin (GTİP 1005) ihracat yasağı kaldırıldı. İhracatçı firmanın Moldova 

Gümrük Servisi’ne üreticiye ilişkin bilgi beyanında bulunması şartıyla mısır ve 

mamulleri ihracatı serbest bırakıldı. Öte yandan, CSE’nin 10 Mart 2022 

tarihinde aldığı karar uyarınca, 12 Mart 2022 tarihinden itibaren, OHAL 

süresince (24 Şubat 2022 tarihi itibariyle 60 gün), Moldova Cumhuriyeti’nden 

buğday unu ve mahlût unu (GTİP 1101.00) ihracatı yasaklandı.   
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