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Fitch Ukrayna’nın notunu teyid etti, ‘değişen birşey yok’ 

 Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Fitch 

Ratings, Ukrayna’nın “CC” düzeyinde 

bulunan kredi notunu teyit etti. Fitch’in 

resmi internet sitesinden yapılan 

açıklamada, Ukrayna’nın uzun dönem 

yabancı para cinsinden kredi notunun 

“CC” olarak teyit edildiği bildirildi.  

Açıklamada, Ukrayna'nın 24 Temmuz'da 120 milyon dolar tutarındaki eurobond 

borcunu ödediği anımsatılarak, ancak Ukrayna hükümetinin tahvil sahipleriyle yeniden 

yapılandırma görüşmeleri gerçekleştirdiğine işaret edildi. 

Yeniden yapılandırma anlaşmasının ilan edilmesi durumunda, Fitch'in ülkenin kredi 

notunu indirebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Biz yeniden yapılandırma görüşmelerinin, Ukrayna'nın 23 Eylül'de 

gerçekleştirmesi beklenen 500 milyon dolarlık eurobond borç ödemesinden önce 

tamamlanacağını düşünüyoruz. Eylül ayında ayrıca Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 

Ukrayna'nın borçlarının genişletilmesine ilişkin Uzatılmış Fon Kolaylığı (EFF) anlaşması 

kapsamında ikinci gözden geçirmesi var. Eğer yeniden yapılandırma konusunda 

zamanında anlaşmaya varılmazsa, Ukrayna dış eurobond ödemelerine ilişkin 

morotoryum ilan edebilir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2015 yılında ülkede reel GSYH'ın, geçen yılki yüzde 

7'lik küçülmenin ardından yüzde 9 daralmasını bekliyor. Biz reel GSYH'ın, politik ve 

jeopolitik risklerin daha da kötüleşmeyeceği varsayımı altında, enflasyon, faiz oranları 

ve güvendeki iyileşmeyle 2016 yılında istikrar kazanacağını öngörüyoruz." 

Açıklamada, büyümedeki oynaklık, kırılgan dış ve kamu borcu, zayıf denetim 

göstergeleri ve jeopolitik riskler de not üzerinde kısıtlayıcı unsurlar olarak öne çıktığı 

vurgulanarak, kısa vadede kredi notunun yükseltilmesi gibi bir durumun planlanmadığı 

ifade edildi. 
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Ukrayna Maliye Bakanı tahvil sahipleriyle 12 Ağustosta Kaliforniya 
görüşecek 

Ukrayna Maliye Bakanı Natalie Jaresko tahvil sahipleriyle görüşmek üzere ABD’ye 

gidiyor. Görüşme 12 Ağustos’ta en büyük tahvil payının sahibi Franklin Templeton’nun 

merkez ofisi bulunduğu Kaliforniya, San Mateo’da yer alacak. 

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenuk Eylül’de bakanları değiştirecek  

Arseniy Yatsenuk Pazar günü yaptığı açıklamada Eylül’de yeni bakan adaylarını 

parlamentoya sunacağını söyledi. ‘Şu anda her bakanlığının raporlarını aldım, inceledim 

ve her bakana sorumlu sektörde belli hedefleri koydum. Eylül’de bu hedeflerin ulaşıp 

ulaşamayacaklarını göreceğiz’ diye konuştu. Yatsenuk yapacağı verimlilik 

değerlendirmesi sonucunda yeni daha etkili ekipi sunacağını ekledi. 

Ukrayna’daki vergilerin %80 büyük mükellefler ödüyor 

Devlet Vergi idaresinin başkanı Roman Nasırov yaptığı açıklamada Ukrayna’daki 

bütün vergilerin %80’i 1 500 şirket yani büyük mükelleflerin yaptıklarını söyledi. Gerçek 

kişilerin ödedikleri vergilerin payı gerçekten çok düşüktür. Aynı zamanda milyoner sayısı 

arttı. Ama bunun ana sebebi büyük devaalsyondur. 

 

Türk televizyon yapımcısı Harkov’da öldürüldü 

Türk vatandaşı Emir Şaşmaz’ın 

Ukrayna’nın Kharkov (Harkov) kentinde 

öldürüldüğü bildirildi. 

Türk basınında yayınlanan haberlere 

göre Şaşmaz’ın cesedi Melnikova 

caddesinde boğazı kesilmiş halde bulundu. 

Yapımcı Emir Şaşmaz’ın Cuma günü 

öldürüldüğü bildirildi. Harkov. Cinayet zanlısı 

olarak başka bir Türk vatandaşının arandığı 
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açıklandı. Ukrayna ajanslarının bildirdiğine göre, Harkov’da Melnikova Caddesi 

üzerindeki bir evde Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin cesedine ulaşıldı.  

Komşuların daireye girerek Türk vatandaşının cesedini bulduğu, kişinin dört gün 

önce öldürüldüğünün tahmin ettiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Cinayetle 

ilgili başka bir Türk vatandaşının arandığı bildirildi.  

Rusya, Kerç Köprüsü’nü inşa edecek kişileri bulamıyor 

 Kırım’ın Karasupazar 

Şehri’nin İş Kurumu, 13 Ağustos 

tarihinde İş Fuarı düzenleyecek. 

Fuarın, Rusya ve Kırım arasında 

yapılması planlanan Kerç Köprüsü 

inşaatında çalışacak kişileri 

bulmak amacı ile yapıldığı 

bildirildi. 

Karasupazar İş Kurumu, köprü inşaatında çalışacak kaynakçı, montajcı, demirci, 

tesisatçı, düz işçi ve diğer meslek çalışanlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun dışında 

aşçı ve yardımcıların da işe alınacağı kaydedildi. 

Ağustos ayının başında Rusya hükümeti, Kırım’ı Rusya ile bağlayacak ve Kerç 

Boğazı’ndan geçecek köprü inşaatı için 2015 yılı bütçesini 54,3 milyar (843 milyon 

dolar) rubleden 48,9 milyar rubleye (764 milyon dolar) düşürdü. 

Daha önce Kerç Köprüsü’nün inşaatına başlandığı belirtilip, köprünün inşa 

edileceği alanda bulunan evlerin yıkılacağı açıklanmıştı.  Kerç Köprüsü’nün inşaatını 

denetleyen Kerç Vali Yardımcısı Roman Kiriçenko, semtte bulunan birkaç konutun 

yıkılması gerekeceğini bildirerek, “Bundan dolayı sakinler başka yere taşınmalı… Belki, 

bölge sakinleri yıkılma tehlikesi olan yapılar programı çerçevesinde diğer yerlere 

yerleştirilebilir. Ayrıca federal bir proje hayata geçirildiğinden dolayı onlara sığınmacılar 

sıfatında konut sağlama olanağı da var” diye konuşarak, ilgili konuya federal yönetimin 

açıklık getireceğini ifade etti. 
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