
Umutlarımız var. IMF’nin yeni onayladı-
ğı program bunun bir kanıtıdır. IMF önü-
müzdeki dört yıl içinde Ukrayna’ya 40 
milyar dolarlık bir yardımda bulunacak. 
Bu da uluslararası camianın Ukrayna’nın 
geleceğine yönelik pozitif beklentisini bir 
kez daha ortaya koydu. Bugün işgal altın-
daki Doğu Ukrayna, Ukrayna toprakları-
nın küçük bir kısmını oluşturuyor. Ülke 
genelinde insanlar hayatlarını devam et-
tiriyor, çalışma hayatı normal akışın-
da devam ediyor. Bu yıl Ukrayna, içinde 
bulunduğu ekonomik krizden çıkmaya 
başlayacak; bunu hep beraber görece-
ğiz. Bütün terör eylemlerine rağmen 
Ukrayna bunu başaracak.  

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile 
Gazprom CEO’su Aleksey Miller ya-
pılması planlanan yeni boru hattı 
projesi için görüştüler ve bir keşif 
gezisi yaptılar. Siz bu gelişmeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Elbette bu boru hattının kurulup ku-
rulmayacağına Türk hükümeti karar 
verecek. Bize göre ise bu proje gerçek-
çi değil. Türkiye, jeopolitik konumundan 
yararlanarak bir enerji merkezi olmak is-
tiyorsa, bunun için daha güzel, garanti 
tercihler bulunuyor. TANAP, İran, Irak ve 
belki de Doğu Akdeniz doğalgazı. Rusya 
tarafının teklif ettiği projeler Türkiye’nin 
enerji merkezi olmasına katkıda bulun-
madığı gibi daha çok zarar veriyor. Biz, 
Türk hükümetinin liderliğine ve öngörü-
süne inanıyoruz. Bu yapılan bir keşif ça-
lışmasıdır, sadece bir ön değerlendirme-
dir.
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Sözün Özü: Ukrayna’da barışın gelmesi için 
tarafların Minsk Protokolü’ne uyması gerekiyor.

Latin Amerika

İnşaatçılar Lima’ya

u Hükümet üç yıl içinde 27 milyar dolar-
lık altyapı projesinin ihalesini yapacak

u “Türk müteahhitlerinin Peru’da 
başarılı olacağına inanıyorum”

Türkiye’ye binlerce kilometre uzaklık-
taki Latin Amerika ülkesi Peru son 10 
yılda gösterdiği istikrarlı büyümeyle 
dikkat çekiyor. 2003-2013 yılları arasın-
da Peru ekonomisi yıllık ortalama yüzde 
6 büyüdü. Geçtiğimiz yıl ise ülke ekono-
misi son 10 yılda gösterdiği performansın 

ması’nın şartlarına uyması için çağrıda 
bulunuyorlar. Buna karşılık Ukrayna tarafı 
Minsk Anlaşması’na harfi harfine uymaya 
devam ediyor.  Her türlü olumsuzluğa 
rağmen bu anlaşmazlığın barışçıl yollarla 
çözülmesini ümit ediyoruz.

Eğer bir taraf şartlara uymuyorsa 
Minsk Anlaşması’nın ölü doğduğunu 
söyleyebilir miyiz?  
Kesinlikle hayır. Minsk’te varılan anlaş-
manın büyük önemi var. Çünkü Putin bu 
sorun ortaya çıktığından beri ilk kez gö-
rüşmelere katıldı. Bu da Rusya’nın Ukray-
na’daki olaylarla ilgisi olduğunu kanıtlıyor. 
Rusya, Minsk’te bazı taahhütleri üstlenme-
yi kabul etti ve bu gelişme de anlaşmanın 
getirdiği diğer önemli sonuç oldu. Artık, 
Ukrayna’nın doğusunu savaşa alanına 
çeviren terör örgütlerinin arkasında kimin 
olduğunu görmeyen kalmadı. Kiev’in do-
ğudaki çatışmalarla ilgili yaptığı açıkla-
malar elbette çok önemli ama Fransa ve 
Almanya liderlerinin Putin ile 17 saat görüş-
meleri de önemli bir olaydı. 

Kiev’in Minsk Anlaşmasıyla beraber 
istediklerinin tamamını aldığını söy-
leyebilir miyiz? 
Ukrayna’nın istediklerinin tamamını al-
dığını kesinlikle söyleyemeyiz. Bu kar-
şılıklı bir uzlaşmaydı. Şüphesiz öncelik-
le kendi sınırlarımız üzerindeki denetim 
hakkımızın iade edilmesini istiyorduk. 
Rusya tarafı ise bunun hemen değil, ana-
yasal düzenlemenin yapılmasında sonra 
olmasını istedi. Onların istediği gibi bir 
anlaşma oldu. Ukrayna buna benzer 
başka konularda da uzlaşma sağlamak 
için karşı tarafın istediklerini kabul etti. 
Bunda şaşılacak bir durum yok. Zira 
bütün uzlaşmalar iki tarafın isteklerinin 
bir kısmından feragat etmesiyle gerçekle-
şir. Ama önemli olan tarafların anlaşma 
şartlarına uyması. Ne yazık ki karşı taraf 
hâlâ anlaşma hükümlerini ihlal ediyor. 

Anlaşmaya rağmen Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğü üzerindeki tehlike 
devam ediyor diyebiliriz değil mi? 
Kırım iade edilene dek bu tehdit devam 
edecek. Doğu’daki sorun çözülse bile 
Kırım geri alınıncaya kadar Ukrayna’nın 

toprak bütünlüğü sorunu 
devam ediyor diyebiliriz. 
Kırım, Rusya tarafından 
ilhak edildi ve buranın Uk-
rayna’ya geri verilmesi şart. 

Minsk Anlaşması Ukrayna 
ekonomisinin düzelme-
si için de bir ümit vaat 
ediyor mu? 

biraz geride kalarak yüzde 2,5 büyüme 
kaydetti. Bunda küresel pazarda maden 
fiyatlarının düşmesi (Peru ihracatının 
yüzde 70’ini maden ve mineraller oluş-
turuyor) ve diğer önemli ihracat kalemi 
olan deniz ürünlerinde de kötü bir yılın 
geçmesi etkili oldu. 
Bu yıl ise hükümetin yaptığı bazı re-
formlar, inşaat sektöründeki canlan-
ma ve genel olarak maden fiyatlarının 
artış trendine girmesi Peru ekonomisi 
için beklentileri yükseltiyor. Öyle ki hü-
kümetin yılsonu büyüme hedefi yüzde 
5. Ayrıca Peru hükümeti bugüne kadar 
etkisiz olduğu pazarlara ihracatını artır-
mayı planlıyor. Peru’nun ihracatını ar-
tırmayı planladığı ülkelerden biri de 
Türkiye. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da faali-
yete geçen Peru Ticaret Ofisi, başta tarım 
olmak üzere birçok alanda Peru ürünle-
rini Türkiye’ye tanıtmaya çalışıyor. Ofisin 
müdürü ve Ticaret Ateşesi Fernando Al-
bareda ile Türkiye-Peru ticari ilişkilerini 
konuştuk.   

Ticaret ofisinizin bulunduğu binayı 
farklı Latin Amerika ülkeleriyle pay-
laşıyorsunuz. Bu yapılanmadan bah-
sedebilir misiniz? 
Peru, Kolombiya, Meksika ve Şili’den 
oluşan Pasifik İttifakı’nın yerinde hizmet 
veriyoruz. Bu dört ülkenin ticaret ofisi 
aynı binayı paylaşıyor. Pasifik İttifakı’nın 
dünyada açtığı ilk şube İstanbul’da yer 
alıyor. İkincisi ise Fas’ta. Önümüzde-
ki dönemde Asya’nın bazı şehirlerinde 
de açılacak. Dört ülkenin aynı yapıda fa-
aliyet göstermesi bazı avantajlar yaratı-
yor. Mesela Türkiye pazarıyla ilgili bilgi 
ve tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Dört 
ülkenin ortak binayı kullanması maliyet-
leri düşürüyor. Peru olarak geçtiğimiz 
Mart ayında burada faaliyete başladık.  

“Ukrayna’nın 
doğusunu 
savaşa alanına 
çeviren terör 
örgütlerinin 
arkasında kimin 
olduğunu 
görmeyen 
kalmadı”
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