PERU MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ
ÜLKE RAPORU
1- Müteahhitlik Sektörü
a) Ülkenin Müteahhitlik Sektörüne İlişkin 2019-2020 Yılı Bilgileri ve 2020-2021 Yılı
Beklentileri
Peru Merkez Bankası kayıtlarına göre, 2019 yılında müteahhitlik sektörü ülke GSYİH’nda
% 1.6 büyümüş, sektörün 2018’de GSYİH’da % 4 olan payı, 2019’da % 5.6’ya
yükselmiştir. Söz konusu artışın nedeni, 2019 yılında gayrimenkul projelerine ve alışveriş
merkezlerine daha fazla yatırım yapılmasıdır. 2020 yılının ilk çeyreğinde korono salgınıyla
ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle sektör % 13 küçülmüştür. Dünyadaki en uzun
karantina uygulamasını (107 gün) uygulayan Peru’da ekonomi bu süre zarfında durma
noktasına gelmiştir. Dünya Bankası tarafından yapılan bir araştırmada, 2020 yılında Peru
ekonomisinin Latin Amerika ülkeleri arasındaki en büyük daralmayı yaşayacağı ve % 12
küçüleceği öngörülmektedir. İnşaat sektörünün ancak Haziran ayında faaliyete başlaması
nedeniyle ikinci çeyrekte sektörün daha da küçüleceği beklenmekte ve 2020 yılı
toplamında % 25 daralma olacağı öngörülmektedir.
Hükümet tarafından sektörü hızla harekete geçirmek amacıyla, önümüzdeki iki yıllık
dönemi kapsayan, “Başla Peru” adı altında, 2 milyar dolar tutarında, ulaştırma-iletişim,
inşaat ve tarım sektörlerine yönelik bir yeniden yapılanma planı hazırlanmıştır. Plan
çerçevesinde 1 milyon civarında yeni iş imkanı yaratılması hedeflenmektedir. Planda
ulaştırma ve iletişime 1.172 milyar dolar ayrılmakta ve bu alanda 570 bin yeni iş
yaratılması öngörülmektedir. İnşaat sektörüne 450 milyon dolar ayrılmakta, 20 bin konut
ve kamu binası yapılması ve 140 bin yeni iş alanı yaratılması öngörülmektedir. Tarım
sektöründe sulama ve akarsuların ıslahına yönelik 110 milyon dolar ayrılmıştır ve 76 bin
yeni iş imkanı sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, 2017 yılında El Nino kasırgasının
Peru’nun kıyı bölgelerinde yarattığı yıkım sonrasında anılan bölgelerde yapılacak yeniden
yapılanma inşaat faaliyetleri proje yönetimi “devletten-devlete” ihale şeklinde İngiltere’ye
verilmiştir. Yıkımın zarar gören yerlerin tadili amacıyla belirlenen inşaat işleri arasında;
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Cajamarca ve Huancavelica
bölgelerinde 74 okul ve 15 hastane, Tumbes, Piura, Chiclayo ve Trujillo şehirlerinde
yağmur suyu tahliye kanalizasyon sistemleri, Huaycoloro and San Ildefonso
bölgelerindeki 17 nehir için ıslah ve taşkın önleme uygulamaları bulunmaktadır. Söz
konusu yatırımlarla, sektörde 2021 yılı için % 23.2 büyüme beklenmektedir.
TABLO 1: MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE 1962-2019 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN
VE 2020-2021 YILLARINDA BEKLENEN ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SEKTÖRÜ YATIRIMLARI

Özel yatırım
% GSYİH

Kamu yatırımı

b) Ülkede Kısa ve Uzun Vadede Uluslararası İhaleye Çıkılacak Önemli Projeler

DEMİRYOLU
HUANCAYO- HUANCAVELICA DEMİRYOLU

2020
HUANCAYO - HUANCAVELICA

İhaleye Açık

233 Milyon $

2. dönem

PIURA

İhaleye Açık

350 Milyon $

2. dönem

2. dönem

2021

MADENCİLER
EL ALGARROBO MADENCİLİK - HİDROLİK
PROJE

OTOYOLLAR
ÇEVRESEL YÜZÜK YOLU

LIMA - CALLAO

İhaleye Açık

2000 Milyon $

APURIMAC, AYACUCHO, ICA,
JUNIN ve HUANCAVELICA

İhaleye Açık

464 Milyon $

MADRE DE DIOS ve PIURA

İhaleye Açık

24 Milyon $

2. dönem

TUMBES ve PIURA

İhaleye Açık

113 Milyon $

2. dönem

ICA

İhaleye Açık

30 Milyon $

2. dönem

UCAYALI, JUNIN,
HUANCAVELICA, AYACUCHO,
APURIMAC, CUSCO ve PUNO

İhaleye Açık

200 Milyon $

2. dönem

PIURA ve CHIMBOTE

İhaleye Açık

254 Milyon $

2. dönem

MADRE DE DIOS

İhaleye Açık

20 Milyon $

2. dönem

JUNIN VE LIMA

İhaleye Açık

720 Milyon $

2. dönem

JUNIN

İhaleye Açık

90 Milyon $

2. dönem

CHINCHA ATIKSU ARITMA TESİSİ

ICA

İhaleye Açık

35 Milyon $

2. dönem

TARAPOTO ATIKSU ARITMA TESİSİ

SAN MARTIN

27 Milyon $

2. dönem

İhaleye Açık

291 Milyon $

2. dönem

İhaleye Açık

61 Milyon $

1. dönem

İhaleye Açık

72 Milyon $

1. dönem

İhaleye Açık

227 Milyon $

2. dönem

İhaleye Açık

95 Milyon $

2. dönem

UZUNSEL SIERRA KARAYOLU BÖLÜM 4

2. dönem

ELEKTRİK PROJELERİ
138 KV PUERTO MALDONADO - IBERIA
İLETİM HATTI VE 220/60/23 KV 100 MVA
VALLE DEL CHIRA TRAFO MERKEZİ
500 KV PIURA NUEVA-FRONTERA TRAFO
İLETİM HATTI
220/60 KV CHINCHA NUEVA TRAFO
MERKEZİ ve 220/60 KV NAZCA NUEVA
TRAFO MERKEZİ

HİDROKARBON
DOĞAL GAZ MERKEZİ VE GÜNEY
PERU'NUN BÜYÜK KULLANIMI

SAĞLIK
İKİ YENİ HASTANE: PURA ve CHIMBOTE

İÇME SUYU
PUERTO MALDONADO ATIKSU ARITMA
TESİSİ
LIMA'NIN İÇME SUYU TEMİNİ İÇİN
BAŞLIKLAR VE BORU HATTI İŞLERİ
HUANCAYO, EL TAMBO VE CHILCA ATIKSU
ARITMA TESİSİ

TELEKOMÜNİKASYON
RADYO SPEKTRUM BANTLARI: (i) 1775 1780 MHz ve 2150-280 MHz; ve (ii)
23300-230 MHz

BÜTÜN ÜLKE

BİNALAR
YÜKSEK PERFORMANSLI OKULLAR: COAR
CENTRO
RİSKTE OKULLAR: VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO
RİSKTE OKULLAR: LIMA METROPOLITANA
RİSKTE OKULLAR: COMAS - SAN MARTÍN
DE PORRES

PASCO , HUANCAVELICA VE
CUSCO
LIMA'DA VİLLA MARIA DEL TRIFO
İLÇESİ
LIMA'DA VİLLA EL SALVADOR VE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
İLÇELERİ
LIMA'DA COMAS VE SAN MARTIN
DE PORRES İLÇESİ

TOPLAM PROJE

19

TOPLAM YATIRIM

5306 Milyar Dolar

c) Projelerin Finansmanı
Proje finansmanı Peru’da özellikle alt yapı ve diğer büyük projelerde düzenli olarak
kullanılmaktadır. Son yıllarda enerji nakil hatları, elektrik santralleri, doğalgaz boru hatları, maden
ve ulaşım altyapısı projelerinde kullanılmaktadır. Proje finansmanı yapan kuruluşlar genellikle
CAF (Development Bank of Latin America), IADB (Inter American Development Bank), IFC
(International Finance Corporation), ihracat kredi kuruluşları ve diğer ticari bankalar.
d) Sektördeki İş Fırsatları
Firmalarımızın öncelikle büyük alt yapı ve konut ihalelerini takip etmeleri gerekmektedir. Peru
pazarında iş yapmak isteyen tüm firmalara pazarı iyi tanıyan ve sektördeki gelişmeleri yakından
takip edebilecek bir yerel temsilciyle çalışmaları tavsiye edilmektedir. Her türlü alt yapı
yatırımları, konut, ofis ve alışveriş merkezi inşaatları müteahhitlik sektörü açısından
değerlendirilebilir.
e) Müteahhitlik Sektöründe Yabancı Firma Faaliyetlerine Yönelik Kısıtlamalar, Riskler
ve/veya Avantajlar
Peru Anayasasına göre yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcılar teşviklerden ve vergi
istisnalarından yararlanmak bakımından aynı haklara sahiptirler.
f) Makine, Ekipman ve Yapı Malzemesi İthalatı Yönünden Lojistik Altyapı
Makine, ekipman ve yapı malzemesi ithalatı yönünden lojistik altyapı uygundur.
g) Kalifiye İşgücü Temini
Peru’da işgücü bol ve ucuz olmakla birlikte zaman zaman kalifiye işgücü sıkıntısı
çekilmektedir. Sektörde otalama aylık ücretler 381 ve 416 ABD Doları aralığındadır.
h) Ülkede Müteahhitlik Projesi Yürüten 3. Ülkeler ve Firmaları
Sektörde Avrupa firmalarının ağırlığı göze çarpmaktadır. Her yıl yayınlanan en büyük 225
müteahhitlik firması arasında İspanya, İtalya, Çin ve ABD, Brezilya, Güney Kore, Almanya,
Meksika, Portekiz, İsveç, Avusturya, İngiltere, Şili ve Kanada firmaları faaliyet bulunmaktadır.
2- Teknik Müşavirlik Sektörü
Peru´da kayıtlı Mühendislik Hizmeti veren 13 bin 274 şirket bulunmaktadır. Bunların
%99´u yerli (13 bin 131 şirket) ve %1´i yabancı (143 şirket) şirketlerdir.
Bu şirketlerin %17,7´si Lima´da (2 bin 329 şirket), %8,4´ü Ancash´da (bin 105 şirket),
%8,4´ü Junin´de (bin 99 şirket), %8´i La Libertad´da (bin 46 şirket) ve %6,6´sı Cajamarca´da
(863) bulunmaktadır. En az Mühendislik Şirketi Madre de Dios (%0,2), Moquegua (%0,3),
Tumbres (%0,6) ve Tacna (%0,6) bulunmaktadır.
Yabancı Mühendislik Şirketlerinden %71´i Avrupalı kökenlidir, 83 İspanyol, 13
Kolombiya firması faaliyet göstermektedir.

a) Ülkenin Teknik Müşavirlik Sektörüne İlişkin 2019-2020 Yılı Bilgileri ve 2020-2021 Yılı
Beklentileri
Peru’da teknik müşavirlik hizmeti veren yerli ve yabancı firmalar Peru Müşavirler
Birliği “The Peruvian Consulting Association (APC)” çatısı altında biraraya gelmektedir.
Peru Müşavirler Birliği, Peru teknik müşavirlik firmalarının temsilini hem yurtiçinde hem
de yurtdışında kamu ve özel kuruluşlar nezdinde yürütmekte, yüksek verimlilik
çerçevesinde üyelerinin görevlerini istikrarlı bir müşavirlik politikası ile yürütmelerini
sağlamaktadır. Peru’da APC’ye kayıtlı 27 inşaat firması bulunmaktadır.
b) Sektördeki İş Fırsatları
Peru’da korona salgını sonucu uygulanan karantina nedeniyle faaliyet
gösteremeyen müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri Haziran 2020 itibarıyla yeniden
faaliyetlerine başlamışlardır. Müteaahitlik sektörüne yönelik teknik müşavirlik ihaleleri
aşağıdaki web sayfasında yer almaktadır:
https://www.perulicitaciones.com/consultorias-peru.html

3- Müteahhitlik, Teknik Müşavirlik Yabancı Yatırım Mevzuatı
a) Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörünü Düzenleyen Mevzuata İlişkin Bilgi
Yabancı yatırımcılara verilen teşvikler ülke vatandaşlarına verilen teşviklerden
farksızdır. Ülkenin belli bölgelerindeki yatırımlar ve endüstriler için özel bazı vergi
rejimleri oluşturulmuştur. CETICOS (İhracat, Dönüşüm, Ticaret ve Hizmetler Bölge
Merkezleri) isimli bölgelerde üretimde kullanılan girdilerin ithalatında vergiden muaf
olarak ithalat yapmak mümkündür. Bu bölgelerde üretilen mamullerin diğer bölgelere
satılması halinde normal vergiler uygulanmaktadır. Örnek olarak:
-Amazon Bölgesinde yerleşik firmalar için düşük vergilerin uygulandığı özel bir vergi
rejimi vardır.
-Dağlık Bölgelerde (Andean Region) yerleşik tarım, ormancılık, el sanatları gibi konularda
üretim yapan firmalar için gelir vergisi, KDV ve gümrük vergisi muafiyetleri sağlayan
vergi rejimleri uygulanmaktadır.
Herhangi bir sektörde önemli projeler geliştirecek olan firmalara üretim öncesi
aşamada mal ve hizmetlerin ithalat ve iç piyasadan temininde KDV iadesi imkanı
sağlamaktadır. Devletle imzalanacak bir sözleşme kapsamında uygulanmaktadır. Bu
rejimden yararlanabilmek için gerekli şartlar şunlardır:
Devletle imzalanacak 5 milyon USD’ın üzerinde bir yatırım projesi olmalıdır.
Projenin üretim öncesi aşaması en az 2 yıl olmalıdır.
Ekonomi ve Finans Bakanlığından ve sektörüne göre ilgili Bakanlıktan belge
(Supreme Resolution) alınması gerekmektedir.
Devletle yatırımcı arasında imzalanan sözleşme ile yatırımcının mevzuatta ve
özellikle vergi uygulamalarında olabilecek değişikliklerden belli bir süre muaf tutulmasını
garanti etmektedir.

b) Yabancı Yatırım Mevzuatına İlişkin Bilgi
Yabancı yatırımcılara verilen teşvikler ülke vatandaşlarına verilen teşviklerden farksızdır.
Ülkenin belli bölgelerindeki yatırımlar ve endüstriler için özel bazı vergi rejimleri
oluşturulmuştur. CETICOS (İhracat, Dönüşüm, Ticaret ve Hizmetler Bölge Merkezleri)
isimli bölgelerde üretimde kullanılan girdilerin ithalatında vergiden muaf olarak ithalat
yapmak mümkündür. Bu bölgelerde üretilen mamullerin diğer bölgelere satılması halinde
normal vergiler uygulanmaktadır. Örnek olarak:
-Amazon Bölgesinde yerleşik firmalar için düşük vergilerin uygulandığı özel bir vergi
rejimi vardır.
-Dağlık Bölgelerde (Andean Region) yerleşik tarım, ormancılık, el sanatları gibi konularda
üretim yapan firmalar için gelir vergisi, KDV ve gümrük vergisi muafiyetleri sağlayan
vergi rejimleri uygulanmaktadır.
Herhangi bir sektörde önemli projeler geliştirecek olan firmalara üretim öncesi aşamada
mal ve hizmetlerin ithalat ve iç piyasadan temininde KDV iadesi imkanı sağlamaktadır.
Devletle imzalanacak bir sözleşme kapsamında uygulanmaktadır.
Bu rejimden
yararlanabilmek için gerekli şartlar şunlardır:
Devletle imzalanacak 5 milyon USD’ın üzerinde bir yatırım projesi olmalıdır.
Projenin üretim öncesi aşaması en az 2 yıl olmalıdır.
Ekonomi ve Finans Bakanlığından ve sektörüne göre ilgili Bakanlıktan belge (Supreme
Resolution) alınması gerekmektedir.
Devletle yatırımcı arasında imzalanan sözleşme ile yatırımcının mevzuatta ve özellikle
vergi uygulamalarında olabilecek değişikliklerden belli bir süre muaf tutulmasını garanti
etmektedir
c) Yabancı İşçi Çalıştırma, Oturma İzinleri, Vergiler Sosyal Güvenlik Giderleri ve Şirket
Kuruluşlarına İlişkin Bilgi
Şirket Kurulumu
Milli ya da yabancı sermayeyle kurulan herhangi bir şirket, şirketler kanununa tabidir.
Şirketler kurucu ortakların yapacağı bir sözleşme ile kurulur. Gerçek veya tüzel 2 ortak ve
şirket sözleşmesi gereklidir. Kuruluş aşaması yaklaşık 6 hafta sürmektedir. Şirket
sözleşmesi, kurucu ortakların kimliği, şirketin amacı, yöneticilerin pozisyonu gibi detaylı
bilgileri içermeli ve bir avukat tarafından onaylanmalıdır.
Çoğunlukla kullanılan şirket formları şunlardır: Anonim Şirketler (SA), Az hissedarlı
şirketler (Closely held corporation SAC), Halka Açık Şirketler (SAA) ve Limited Şirketler
(SRL)
Kayıt için gerekli prosedürler doğrudan ya da bir temsilci aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Temsilcilik: Yabancı şirketin Peru’ya atayacağı temsilci için Peru Dışişleri Bakanlığının
onayı gerekir. Yetki belgesinin İspanyolca olması zorunludur. Eğer temsilci Peru’lu değilse
oturum izni ve/veya iş vizesi sahibi olmalıdır.
Şube: Peru’da yerleşik olsun ya da olmasın şirketlerin şube açması serbesttir. Şirketlerin
SUNARP (National Superintendence of Public Registries) isimli kuruluşa kayıt ettirilmesi
gerekmektedir. Şubenin ana şirketten bağımsız bir legal statüsü yoktur. Şubenin daimi bir
yasal temsilcisi ve ana şirket tarafından belirlenen faaliyetlere ilişkin olarak özerk yönetimi
vardır.
Ortaklık Anlaşmaları: 3 çeşit ortaklık anlaşması mevcuttur: Hesap Ortaklığı (Müşterek
Hesap), Konsorsiyum ve Joint Venture. Bu tarz anlaşmalar tüzel kişilik meydana getirmez
ve tescil zorunluluğu yoktur.
Şirket kuruluşu için gereken bazı önemli aşamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
-Şirketin seçimi,
-Şirket sözleşmesinin hazırlanması,

-Lokal bir bankada şirket adına bir cari hesap açılması,
-SUNARP’a kayıt,
-Vergi idaresi SUNAT’tan (Superintendence of Tax Administration) vergi numarası
alınması,
-Tutulması gerekli olan kanuni defterler, belediye izinleri, ücret bordroları gibi bir takım
hususlar için müracaatlar.
Vergi Uygulamaları:
Yabancı kişiler 12 aylık bir dönem içerisinde 183 günden fazla Peru’da ikamet ederlerse
vergi yükümlüsü olarak kabul edilirler.
Peru’da vergi sistemi şu vergilerden oluşur: Gelir vergisi, Kurumlar vergisi (%30), Katma
Değer vergisi (%18), ÖTV (Excise Tax), Net varlıklar üzerinden alınan geçici vergi (1
milyon Solden sonra %0.4), Mali işlemler vergisi (0.005), Emlak vergisi (%0.2 - %1)
Gelir vergisi 27 vergi dilimine kadar %15, 27-54 vergi dilimi için %21, 54 vergi
diliminden sonra %30’dur. Bir vergi dilimi 3,650 Soldur.
Sosyal Güvenlik Uygulaması:
Sosyal Güvenlik Uygulaması aşağıdaki hususları kapsamaktadır:
Hizmet Süresi Tazminatı (CST- Compensacion por Tiempo de Servicios): İşverenler yılda
iki kez yarım maaş tutarındaki hizmet süresi tazminatını çalışanın bankada açtırmış olduğu
hesabına yatırmakla yükümlüdür. Diğer bir ifadeyle işveren bir yıl için toplam bir maaş
tutarında kıdem tazminatı için ödeme yapmış olmaktadır.
Yıllık İzin: Çalışanlar tam bir yıl çalıştıktan sonra 30 günlük yıllık izin hakkına sahip
olmaktadır. Çalişanların kullandıkları yasal yıllık izin süreleri ücrete tabidir.
İkramiye: İşveren çalışanlara, ülkenin bağımsızlık günü (milli gün) ve Noel vesilesiyle
(Temmuz ve Aralık ayları) yılda iki kez maaşı tutarında ikramiye ödemekle yükümlüdür.
Sağlık: İşveren her ay maaşın %9’u oranında sigorta hastanelerini kapsayan ESSALUD
kurumuna veya sigorta şirketlerinden alınan ve çok sayıda özel hastaneyi kapsayan EPS
özel sağlık sigortası kapsamında ödeme yapmakla yükümlüdür.
Emeklilik Primi: Çalışan, her ay maaşının %13’ü oranında kamu (ONP) veya özel (AFP)
emeklilik fonuna ödeme yapmak zorundadır. İşveren çalışanlarının emeklilik
ödemelerinden muaf olduğu gibi, emeklilik ödemeleri çalışanların kendi tercihlerine
bırakılmıştır. Başka bir değişle her çalışan özel veya kamu emeklilik fonunu seçmek
suretiyle payına düşen emeklilik ödemesini gerçekleştirmektedir.
Hayat Sigortası: İşveren, 4 yıllık hizmet süresini tamamlayan her bir çalışanı için hayat
sigortası yaptırmak ve prim ödemekle yükümlüdür.
Aile Yardımı: İşveren çalışanlarına her ay 750 Soles olan asgari ücretin (250 USD) %10’u
oranında aile (çocuklar için) yardımı yapmakla yükümlüdür. Diğer bir ifadeyle sözleşmeli
personelin aylık ücreti ve sahip olduğu çocuk sayısı dikkate alınmaksızın her ay kendisine
75 Soles aile yardımı yapılır.
Yabancı İşçi Çalıştırma:
Peru’da yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmaların, geçerli iş sözleşmelerini İspanyolca
dilinde Peru Çalışma Bakanlığına sunmaları gerekmektedir. Peru Çalışma Bakanlığı’nın
kararı çerçevesinde yabancı işçiler İçişleri Bakanlığı’ndan çalışma izni alabilmektedirler.

4- Türk Firmalarının Faaliyetleri
Peru’da falliyet gösteren müteahhitlik firmamız bulunmamaktadır. Ancak 2019 yılında
Peru’da yeni yapılacak bir havaalanı projesine ülkemizin de davet edilmiş olması önemli
bir fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Peru’nun Cusco şehrinde inşa edilmesi öngörülen 500
milyon dolar tutarındaki Chinceros havalimanı projesine katılım için Peru Hükümeti;
İngiltere, ABD, G.Kore, Singapur, İspanya, Fransa ve ülkemize davette bulunmuştur. Söz
konusu 7 ülke arasına ülkemizin de dahil edilmesi, müteahhitlik firmalarımızın özellikle
havaalanı inşaatlarında gösterdikleri başarıların Peru tarafından da kaydedildiğine işaret
etmektedir. Ülkemiz teklifi Kalyon İnşaat A.Ş. hazırlanarak Peru tarafına verilmiştir. Peru
Hükümeti 2019 yılı Haziran ayında projenin Güney Kore tarafından kazanıldığını
açıklamıştır.
5- Görüş ve Değerlendirmeler
Peru’da inşaat sektörü ülkenin en dinamik sektörlerinden, ekonominin itici güçlerinden
biridir. Her yıl önemli miktarda altyapı projesi devlet-özel sektör işbirliği ile
gerçekleştirilmekte ve yabancı firmalar yerli firmalarla eşit haklara sahip olarak söz
konusu projelere iştirak edebilmektedirler. Diğer taraftan Peru’da konut açığının devam
etmekte olduğu ve her yıl yenileri eklenen AVM’lerde doyum noktasına ulaşılmadığı
izlenmektedir. Havaalanı, liman, karayolu, demiryolu, eğitim altyapısı, enerji nakil hatları
ve konut alanlarında da yatırımların devam edeceği öngörülmektedir. Ülkede uluslararası
rekabete girebilecek yeterlikte firma bulunmadığından, müteahhitlik hizmetlerinin büyük
kısmı yabancı firmalar tarafından yürütülmektedir. Firmalarımızın sektördeki üstünlüğü
önemli bir avantaj sağlayacaktır.
Peru Hükümeti tarafından Kasım 2019'da yaklaşık 30 milyar dolar değerinde 52 projeyi
içeren "Ulusal Altyapı Planı" açıklanmıştır. Bu çerçevede, Peru'nun önümüzdeki dönem
için açıklanan söz konusu yatırım projeleri hususunda ayrıntılı bilgi almak amacıyla
Müşavirliğimiz tarafından Peru Yatırım Ajansı (ProInversion) ziyaret edilmiş,
ProInversion Yatırım Hizmetleri Direktörü ile bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu
toplantıya ve projelere ilişkin edinilen ayrıntılı bilgiler Bakanlığımıza iletilmiştir.
Firmalarımızın Peru’daki müteahhitlik fırsatlarını değerlendirmeleri amacıyla, Peru’ya
ülkemizden Müteahhitlik Heyetleri düzenlenmesi ve Peru’daki müteahhitlik projeleri
hususunda firmalarımıza bilgi sunmak amacıyla Peru Yatırım Ajansı’nın ülkemize davet
edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

İlgili Adresler
http://www.proinversion.gob.pe/
http://www.mtc.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.mincetur.gob.pe/

Yatırım Ajansı
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı
Enerji ve Maden Bakanlığı
Konut, İnşaat ve Sanitasyon Bakanlığı
Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı

