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1. İŞ ADAMI YÖNÜ 

Ukrayna’da bir dizi şüpheyle gerçekleştirilen erken başkanlık seçimlerini “Çikolata Kralı” 

lakaplı, Petro Poroşenko kazanmıştır. Poroşenko, Uluslararası Hukuk ve Ekonomi bölümü 

mezunudur. Kakao çekirdekleri satarak girdiği iş yaşamında, kısa sürede başarı sağlamış ve 

1990 yılında şekerlere üreticisi olarak yakaladığı ünle “Çikolata Kralı” lakabını almıştır. 

Yaklaşık 1 milyar dolarla, 2012 Mart ayında Forbes tarafından dünyanın 1.153’ü zengini ilan 

edilmiştir. 5 televizyon kanalı, çikolata fabrikaları ve araba ve otobüs tersaneleri vardır. 

Poroşenko’nun Rusya’da da Çikolata Fabrikaları’nın olması ise önemi bir nokta.  

 

2. SİYASİ KİMLİĞİ 

1998 yılında ilk kez Ukrayna Birleşik Sosyal Demokrat Partisi üyesi olarak Milletvekili olan 

Poroşenko, sonraki süreçte Merkez Sol Dayanışması, Bölgeler Partisi ve Muhalif Ukrayna 

Bloku partilerinde görev yaptı. 2006 seçimlerinden sonra Finans ve Bankacılık Parlamento 

Komitesi’ne başkanlık yapan Poroşenko, 2009-2010 yıllarında da ülkenin Dışişleri Bakanı 

oldu. 2012 yılında ise Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı görevi verilen Poroşenko son 

seçimlerle Devlet Başkanı olmuştur. Şubat ayında patlak veren isyanlarda en ön sıralarda 

olan Poroşenko, muhalefeti finanse etmekle de suçlandı. Sahip olduğu haber kanalı “5 Kanal” 

ile hükümet aleyhine propagandasıyla dikkat çekti. 

 

3. 25 MAYIS SEÇİMLERİ 

Ukrayna halkı 21 Şubat “Maidan” devrimi sonrası ülkeden kaçan önceki lider Viktor 

Yanukoviç’in yerine geçecek yeni devlet başkanını Petro Poroşenko olarak %56 oyla ilan 

etmiştir. 35,5 milyon seçmenden %60’ının katıldığı başkanlık seçimlerinde oyların %53,7’sini 

Poroşenko, ikinci en yüksek oyu ise %13’le eski Başbakan Yuliya Timoşenko aldı.  

Maidan devrimine neden olan ayaklanmaların temel nedenlerinden biri olan 

Timoşenko’nun yüzde 13 oy alması ise, devrim adı verilen ayaklanmalardaki soru işaretlerini 

de artırdı. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Timoşenko’nun göz altında olmasını kabul edilemez 

diye nitelendirmiş ve bu yönde propaganda yapmıştI. Ama olaylarda Timoşenko ile aynı safta 

yer alan, Poroşenko 4 kat daha fazla oy aldı.  

Bu ayaklanmalardan sonra Kırım, Donetsk ve Lugansk şehirleri bağımsızlıklarını ilan etti. 

2014 yılında resmen bölünen Ukrayna’nın son yıllarda AB’ye aday en güçlü ülkelerden birisi 

olması ise AB üyelik mekanizmalarındaki siyasi stratejilerin önemini ortaya koymaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınır problemi olan Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olması (bir 
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ülkenin başka bir ülkeyle sınır problemi olması AB’ye üye olması için en büyük engel) ve 

demokrasisi 3. dünya ülkeleri kadar zayıf işleyen Ukrayna’nın ise AB’ye yakın gösterilmesi 

Uluslararası-Politik konjonktürde; Avrupa Birliği’nin, “standartları” değişen koşullara göre 

revize ettiğini ortaya koymaktadır.  

 

4. POROŞENKO’NUN SİYASETE VE TÜRKİYE’YE YAKLAŞIMI 

Ukrayna’nın hiçbir şekilde federasyon olmayacağını söyleyen Poroşenko, Kırım’daki 

Referandumu da hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini söylemiştir. Bu konuda Türkiye ile 

aynı görüşte olduklarını söyleyen Poroşenko, Türkiye’nin takındığı tutumu sonuna kadar 

desteklediklerini ve Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesinin ardından dünya güvenlik sisteminin alt 

üst olduğunu ve Ukrayna’yı tekrar birleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağını da eklemiştir.   

Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki direnişlerin başındaki Lider Denis Puşilin ise, seçimleri 

kabul etmediklerini ve yeni başkanı tanımadıklarını söylemiştir. Ayrıca yaptığı son 

açıklamada, Ukrayna’da ligi ilk iki sırada bitiren takımları Şampiyonlar Ligi’ne almamayı 

planladıklarını açıkladı. Bu da Avrupa’daki otoritelerin olaylara yaklaşımını açıkça ortaya 

koymaktadır.  

 


