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TÜRKİYE-PERU INTERCONNECTED BUSINESS SERIES 

16 Şubat 2021, 17.00 

 

Peru Büyükelçimiz Sn. Ali Rıza Özcoşkun, 

Peru Ankara Büyükelçisi Sn. Luis Alberto Campana Boluarte 

(Luiz Alberto Campana Blovarte), 

Türkiye-Peru İş Kons. Bşk ve Moderatörümüz İbrahim Yıldırım, 

Lima Ticaret Odası Başkanı Sn. Peter Anders Moores (Pitır 

Anders Mors), 

CCL-İnşaat ve Mühendisler Birliği Başkanı Luis Felipe Quirós 

Medrano (Luis Felipe Kiros Medrano), 

Değerli Ticaret Müşavirimiz, 

Türkiye ve Peru İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

 

Değerli Katılımcılar,  

 

Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. 

Hepinize yaşadığımız salgın döneminde daha da anlamlı hale geldiği 

üzere sağlıklı günler diliyor, sizleri şahsım ve DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum. 

Bugün, sizlerle; dünyada eşsiz bir çeşitliliği olan ve İnka 

İmparatorluğu’nun merkezine ev sahipliği yapmış Peru’nun değerli iş 

dünyası temsilcileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.  
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Yaklaşık 2 saat önce de Güney Afrika Cumhuriyeti’yle benzer bir 

programı gerçekleştirmiştik.  

Bizler burada kış şartlarındayız, siz de ters mevsimdesiniz. İnşallah 

güzel günlerde fiziki toplantılarda da karşılıklı olarak birlikte oluruz.  

Geçtiğimiz yıl tüm dünya için zorlu bir dönemi yaşadık ve hala 

yaşamaktayız. Covid-19’la gelen süreçte öğrendiğimiz birkaç hususu açılış 

konuşmasının içerisinde dikkatlerinize sunmak istiyorum. İnsanoğlunun 

karşılaştığı zorluk karşısında çözüm geliştirerek adapte olma yeteneği ile, 

bizler de sürece hızla adapte olduk, hayatlarımızı bu çerçevede sürdürdük. 

Her zaman önemine inanarak ifade etmeye gayret ediyorum, Covid-

19 ile birlikte, yeni kavramlar hayatımıza girdi. Ancak ben maske ve benzeri 

kavramları değil iş dünyasını ilgilendiren kavramlar konusuna vurgu 

yapmak istiyorum. 

Dijital teknolojiler ve yapay zeka hayatımızda, düşündüğümüzden 

daha fazla ve daha hızlı şekilde yer aldı. Zannederim ki, Covid-19’dan 

sonraki süreçte de bunu göz önüne alarak devam edeceğiz. 

Globalleşme yanında glokalleşmeyi de konuşmaya başladık. 

Rekabetçilikte, ölçek ekonomisinin tek kaynağa bağlı olmanın 

risklerini de getirdiğini ve kaynak çeşitliğinin önemini daha net anladık. 

Lojistikte, uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında “ulaşılabilirlik” 

kavramı ortaya çıktı. Tedarik Zinciri kavramı daha önemli hale geldi ve tam 

merkeze oturdu. 

DEİK’te 146 İş Konseyiyle faaliyet gösteren bir kurumun başkanı 

olarak, katıldığımız programlar veya sohbetlerde zaman zaman hangi 
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sektörlerin hangi ülkelerin bu süreçten kazanarak veya kaybederek çıkacak 

gibi sorularına cevap vermek kolay olmuyor ama bir gerçek var.  

Zannederim ki, ülke, firma ya da sektör ayırımı yapmadan, tedarik 

zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu 

daha iyi verebilenler sürecin kazananları oluyor ve olacak. 

Bu başlıklar çerçevesinde bakıldığında amacımız karşılıklı ikili 

ekonomik ilişkilerimizi, ticaret hacmimizi sadece ihracat, ithalat bazında 

değil, yatırımlar bazında da geliştirmek. Son 7-8 yılda %50 civarında ticaret 

hacmimizde bir artış var ama biz iş dünyamız açısından yeterli mi diye 

sorarsanız yetmez. Ama görev de bize düşüyor. Büyükelçilerimiz, 

Müşavirlerimiz, ihtiyaç duyduğumuzda Hükümetlerimiz, Bakanlarımız 

destek oluyor. Ama biz daha fazla çalışacağız. Kendi açımızdan, Türkiye 

tarafından bakıldığında İbrahim Bey ve Konsey üyeleriyle birlikte daha fazla 

çalışacağız. 

STA, vizeler ve direkt uçuşlar hakikaten bizim açımızdan çok önemli 

alanlar. Ve değinilen bir hususa da vurgu yaparak sözlerimi toparlamak 

istiyorum. Altyapı yatırımları ülkeler açısından vazgeçilemez. Tabii altyapı 

yatırımları aynı zamanda maliyetli yatırımlar. Yüksek harcama kalemlerinin, 

yüksek yatırım kalemlerinin olduğu yerler… Bu noktada Türkiye olarak 

sadece müteahhitlik anlamındaki başarıdan bahsetmeyeceğim. Ama BOT 

ve PPP projelerinde 100 milyar $’ın üzerinde bir rakamı fiili olarak 

gerçekleştirmiş bir ülkenin mensubu olarak bu konudaki tecrübemizi, hem 

bir bilgi transferi, hem de fiili uygulama anlamında da ortak olarak 

gerçekleştirebileceğimize hakikaten inanıyorum. Bu projelerin içerisinde 

kendi firmamla yer almış birisiyim. Bu önemli bir değerdir. 
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Son olarak, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının 

hayata geçirilmesinin çalışmalarımızda önemli olduğu kanaatindeyim. 

Sözlerimi Peru’nun en sevilen şeflerinden biri olduğu gibi, en etkin 

büyükelçisi Gaston Acurio’nun (Gaston Akuryo) TED’de yaptığı 

konuşmasından bir alıntıyla sonlandırmak istiyorum. Ünlü şef; 

“Farklılıklarımızı zenginlik olarak görürsek, her daim iyilik ve güzellik 

hâkim olur.” 1 diyor. 

Türk ve Peru’nun iş dünyası temsilcileri olarak, farklılıklarımızı ayrı 

ayrı renkler olarak ve hatta birbirimizi tamamlamamız için hoş fırsatlar 

olarak görüyor; buradan aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde iki ülke 

arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere daha çok gayret 

edeceğimize inanıyorum. 

Bu duygularla teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 
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 https://www.ted.com/talks/gaston_acurio_can_home_cooking_change_the_world?language=tr  

https://www.ted.com/talks/gaston_acurio_can_home_cooking_change_the_world?language=tr

