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Ukrayna USD1,7 milyar IMF’den aldı. 

 Salı günü Ukrayna Merkez Bankası 

(NBU) başkanı Valeria Gontareva yerli 

bankacılarla yaptığı görüşmede Urayna’nın İMF 

kredisi olarak 1,7 milyar USD aldığını belirtti.  

 

Gontareva konuşmasında finans 

sisteminde istikrarın sağlanmaya başladığını 

kaydederken, gelecekte durumu kontrol altına almak için olumlu beklenti içinde 

olduklarını söyledi. 

‘2015 Nisan ayı istatistiki verileri küçük de olsa ekonomik büyümeye işaret ediyor. 

En dibi gördüğümüzü düşünüyorum, artık ekonomik büyümeden bahsetmek için temel 

var.’ diye söyledi. 

Kayıt dışı dövize polis baskını, 3,5 milyon dolar ve 7 milyon UAH’a 

el kondu 

Ukrayna polisinin gerçekleştirdiği 

operasyonda kayıt dışı döviz işlemi yapıldığı 

gerekçesi ile 3,5 milyon dolar ve 7 milyon 

UAH’ya el kondu. 

5 Ağustos Çarşamba günü Kiev’de bir kaç 

noktaya eş zamanlı olarak düzenlenen 

operasyonda, 3,5 milyon Dolar ile 7 milyon UAH’a el konuldu. 

Kiev Savcılığı basın merkezinden yapılan açıklamada, kayıt dışı döviz işlemi 

yaptığı belirlenen mekanlara ve araçlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 

otomotik silahların yanı sıra 3,5 milyon dolar ile 7 milyon UAH’a el konulduğu bildirildi. 

Ukrayna Merkez Bankası NBU tarafından daha önce yapılan bir açıklamada döviz 

bürolarının kapatılmasının planlandığı, döviz işlemlerinde sadece banka veznelerinin 

kullanılmasının öngörüldüğü bildirilmişti. 
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Rusya’da dolar hız kesmiyor: “Rusya’da bütçenin kurtuluşu ucuz 

rublede.  

Ham petrolün 49 dolara inmesiyle dün 

63 rublenin üzerine çıkan dolar, bu hafta 65 

sınırını zorlarken, uzmanlar hükümetin 

federal bütçeden doğan yükümlülükleri yerine 

getirmesinin yolunun “rublenin ucuzlaması” 

olduğu yorumunu öne çıkarıyor.  

Ocak ayından beri petrol en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Yatırımcıların 

Çin’de işlerin daha kötüye gideceği ve yaptırımdan çıkan İran’ın daha fazla petrol 

satacağı beklentisi, piyasaları etkiliyor.  

Kommersant’ın haberine göre, petrol fiyatlarındaki düşüşü Rusya’nın bütçede 

kompanse etmesinin tek yolu doların daha da değerlenmesi. Bu yüzden yakın zamanda 

65 rubleye kadar bir hareket sürpriz olmayacak.  

Uzmanlar Rusya’nın bütçe hesabını 50 dolarlık petrol fiyatından yaptığını, şimdilik 

yıl ortalamasının 57 dolar civarında olduğunu, şu an durumun kritik olmadığını, ancak 

50 doların altına uzun süreli fiyat seyrinin ekonomiyi daha da zora sokacağını 

düşünüyor. 

 

Saakaşvili’nin Rus yardımcısı Ukrayna vatandaşlığına geçti  

 Mariya Gaydar, Odessa Valisi 

Saakaşvili’nin sosyal konulardan sorumlu 

yardımcısı Ukrayna vatandaşlığına geçti. 

Kendisi Rusya'da 1990'lı Yeltsin yıllarında 

serbest piyasa ekonomisine geçiş yolunda 

atılan adımların mimarı olarak görülen eski 

başbakan Yegor Gaydar'ın kızıdır.  
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Rusya'daki muhalif faaliyetleri ile bilinen Mariya Gaydar, bizzat Ukrayna Devlet 

Başkanı Petro Poroşenko’nun elinden Ukrayna pasaportunu aldı. Putin iktidarı için 

“Rusya ve Ukrayna’da insanları öldüren otoriter rejim ve ortak düşman” ifadesini 

kullanan Gaydar, “Bu düşmanı alt etmek ve özgürlük, demokrasi, saygı, ortaklık, iyi 

komşuluk ilişkilerini göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum” 

dedi. 

 

Ukrayna borcun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili müzakereler 

iptal olabilir 

Perşembe gününe planlanmış müzakereler Ukrayna’nın yaptığı son tekliften dolayı 

iptal olabilir. Kreditörlere göre Londra’da planlanmış yüksek yönetimin toplantısını 

ertelemek gerekir. 

Salı günü Ukrayna tarafın kreditörlere yeni teklifi gönderek Perşembe günü 

Londra’daki toplantıya davet etti. Ukrayna Maliye Bakanlığı teklifin içeriği açıklamadı. 

Kredinin yeniden yapılandırılması hukuki açıdan uzun bir süre olduğu için bu hafta 

müzakereler için son derece önemli olacağını bildirildi.  

 

Ukrayna, Türkiye’ye alkol satacak  

Ukrayna’da ispirto üreten 'Ukrspirt' 

devlet şirketi, Türkiye piyasasına girdi. 

 

İşgal edilen Kırım’da ve savaşın devam ettiği 

Donetsk ve Lugansk bölgelerinde satış 

yapamayan Ukrspirt, ürünlerini satabileceği 

pazar arayışında "Winning Invest & Trade 

Ltd" şirketi ile kontrat imzaladı. Kontrata göre 

Ukrspirt, Türkiye, Gürcistan ve İsrail’e 50 bin dekalitre ispirto satacak. 
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Ukrspirt şirketi, kontrat konusunun etil ispirtonun sevkiyatı olduğunu 

açıkladı.Ukrayna’nın alkol üreticisi ayrıca, Türkmenistan’a ispirto satmak için koşulların 

belirlendiğini ve bu hafta içinde ilgili sözleşmenin imzalanacağını bildirdi. Sözleşme 

kapsamında Türkmenistan’a 2015 yılının sonuna kadar her ay 100 bin dekalitre ‘Lüks’ 

sınıfı etil ispirtonun sevk edileceği kaydedildi. Böylece bu yıl içinde Ukrspirt'in 

Türkmenistan’a toplam 500 bin dekalitre ispirto satması bekleniyor. 

 

Kırım ve Donbas’taki piyasasını kaybeden Ukrspirt şirketinin iç piyasa hacmi yüzde 30 

azalmıştı. Bunun sonucunda şirket yönetimi, söz konusu kaybı, ihracat ile telafi etmeye 

karar vermişti. 

 

Erdoğan; ‘Türkiye Kırım’ın ilhakın tanımıyor, tanımayacak’ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını asla 

tanımayacağını, Ukrayna’daki bugünkü durumda önceliğin Kırım Tatarlarının huzuru, 

refahı ve güvenliği olduğunu söyledi. 

Kırım Tatarları Meclisinin basın servisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerini 

aktardı: “Bugün Kırım’ın yasaya aykırı bir şekilde ilhak edildiğine ve üzüntü uyandıran 

benzer olaylara tanık oluyoruz. Bu zor zamanda birlik ve beraberliğin, başarı ve zaferin 

anahtarı olduğunu unutmamalıyız. Türkiye, Kırım’ın ilhakını tanımıyor ve tanımayacak.” 

Türkiye Cumhurbaşkanı şunları vurguladı: “Bugün olduğu gibi, gelecekte de 

destek vereceğimizden emin olabilirsiniz. Eminim bütün Kırım Tatarlarının birliği içinde 

geçen, esas amacı barış ve güvenlik olan Dünya Kırım Tatar Kongresi, mücadelenizi 

güçlendirecektir.” 
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