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Latin Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeler Yönetici Özeti  

Latin Amerika ekonomisi, yaklaşık iki yıllık ekonomik daralmanın ardından 2017'nin 
başında büyümeye başlamıştı. Bölge için kapsamlı GSYİH verilerine baktığımızda, 
ekonominin ilk çeyrekte % 0,8 büyüdüğü görülmektedir.   

Brezilya'da, Cumhurbaşkanı Michel Temer'in bir yolsuzluk skandalına karışmasından 
sonra son haftalarda siyasi ortam kötüye gitti. Temer istifaya çağrıldı ve ekonomik 
reformların gerçekleştirilmesi belirsizliğini koruyor.   

Bu arada, NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi Meksika'da büyümeyi azaltma 
potansiyeline sahip. Müzakereler Ağustos ayında başlayacak ve ülkenin para birimini 
olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Özel tüketimin yeniden gündeme gelmesi ve 
olumsuz etkileyeceği sermaye yatırımının, kamu harcamalarında düşüş nedeniyle 
ekonomik gelişmenin yılsonuna doğru azalacağı tahmin ediliyor. 

Arjantin’de genişleme, artan işsizliğe ve yatırımların sabit kalmasına rağmen, özel 
tüketimde görülen artışla hız kazandı. Sanayi üretimi, gıda ürünlerine yönelik güçlü 
talep ve otomobil endüstrisinde üretimdeki artışa bağlı olarak güçlü bir toparlanma 
gösterdi. Ülkenin finansal piyasalardaki rehabilitasyonunu teyit etmek amacıyla 
Hükümet Haziran ayında 2.75 milyar ABD doları tutarında 100 yıllık tahvil getirisi 
sağladı. 

Kolombiya ekonomisinin 2018'de toparlanması beklenirken, kamu harcamalarının 
mali konsolidasyon çabalarının sonucu olarak düşmesi, GSYİH’daki büyüme için aşağı 
yönlü bir risk oluşturuyor. GSYİH büyümesi, para politikası, daha güçlü hane halkı 
tüketimi ve yüksek emtia fiyatları sayesinde 2017'de ivme kazandı. 

Şili’de 1. çeyrekte gösterilen kötü performansın ardından ekonomi yavaş yavaş 
yeniden canlanmaya başladı. Ekonomik aktivite göstergesi (IMACEC), Mayıs ayında 
yükseldi, ancak madencilik sektörü Escondida  Madencilik grevin etkilerinin 
devam etmesine bağlı olarak nihai rakamını sürdüremiyor. 

Ekvador’da, dış finansmana aşırı bağımlılık göz önüne alındığında, S&P Global 
Ratings, Ekvador'un kredi notunu B'ye indirdi. 

Peru; ülkenin kuzeyi ve merkezinde tahribat yaratan yıkıcı sel baskınları ve 
heyelanlara maruz kalmaya devam ediyor. Zayıf ticari ve tüketici güveniyle birlikte 
analistlerin durumla ilgili yorumu toparlanmanın beklendiği kadar hızlı veya güçlü 
olmayacağı yönünde.  

Venezuela hükumeti, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak 
Kurucu Meclis Temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçimde, Ulusal Seçim Konseyi 
8 milyon kişinin oy kullandığını açıklarken, muhalefet katılımın 2-3 milyon düzeyinde 
kaldığını savundu. Çıkan olaylarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.  
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Arjantin  

Arjantin-Şili STA Görüşmelerinin 3 Ay İçinde Tamamlanması 
Öngörülüyor 

Arjantin ve Şili arasında son tur görüşmeleri 21-23 Haziran 2017 tarihlerinde Buenos 
Aires’de gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinde, özellikle 
ekonomik operatörlere sağlanacak haklar konusunda önemli ilerleme sağlandığı 
bildirildi. Dış ekonomik ilişkilerden sorumlu DIRECON tarafından yapılan açıklamada, 
tarafların, yeni nesil STA olarak tanımladıkları anlaşmanın üç ayda içinde 
tamamlanması öngörülürken, 16-18 Ağustos 2017 tarihlerinde Şili’de düzenlenmesi 
planlanan dördüncü tur müzakerelerin önemli bir dönüm noktası olacağı kaydedildi. 

Kaynak: El Pais 

 

Brezilya   

Brezilyalı Çimento Devi Votorantim’den Sivas’a 140 Milyon Euroluk 
Yatırım 

Türkiye Cumhuriyet tarihinin devlet eliyle kurulan ilk çimento fabrikası olma 
özelliğini taşıyan Sivas Çimento, Votorantim Cimentos ile yeni bir kimliğe kavuştu. 
140 milyon Euro yatırım yapılan fabrika modern bir yapı kazanırken kapasitesi 4 kat 
arttı. Dünyanın en büyük 7. çimento üreticisi olan Brezilya merkezli Votorantim 
Cimentos'un Sivas'taki yeni çimento fabrikasının açılışı dün gerçekleşti. Fabrikanın 
açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas 
Belediye Başkanı Sami Aydın katıldı. 

Votorantim Cimentos'un Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı olma özelliği 
taşıyan fabrikanın inşaatı 2 yılda tamamlandı. Fabrikada yıllık toplam üretim 
kapasitesi 400 bin tondan 1,6 milyon tona ulaştı. Sivas Çimento Fabrikası'nın 
açılışıyla birlikte Votorantim Cimentos'un Türkiye'deki üretim kapasitesi yüzde 40 
artarak 3,6 milyon tona ulaştı. 85 yıllık bir geçmişe sahip olan Votorantim Cimentos, 
globalde yıllık toplam 57,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip. Şirket Türkiye dahil 
toplam 14 ülkede faaliyet gösteriyor.  

Votorantim Cimentos Türkiye CEO'su Şefik Tüzün, açılışta yaptığı konuşmada şunları 
söyledi; "Ankara, Sivas, Yozgat ve Çorum'daki entegre fabrikalarımız ve Samsun, 
Nevşehir öğütme tesislerimiz, 16 hazır beton ve 2 agrega tesisimiz ile Türk çimento 
sektörünün önemli oyuncularından biri olduk. Bu tesis grubumuzun en önemli 
yatırımlarından biri. Bu fabrika, Votorantim Cimentos'un Amerika kıtası dışındaki en 
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büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. 140 milyon euro tutarındaki bu yatırım, aynı 
zamanda bugüne kadar Sivas iline yapılan en büyük sanayi yatırımdır."  

Votorantim Cimentos'un küresel büyüme stratejisinde Asya, Avrupa ve Afrika 
bölgesinin ve bu bölge içinde de Türkiye'nin ayrı bir önemi olduğunu belirten 
Votorantim Cimentos Global CEO'su Walter Dissinger şunları ifade etti: "Türkiye, 
gerek altyapı yatırımlarındaki artış gerek inşaat sektöründeki büyüme ile ve ihracat 
konusunda büyük potansiyele sahip. Bunun yanında Türkiye'nin eğitimli, yetişmiş 
insan kaynakları da bizi Türkiye'de yatırıma yönlendiren önemli bir etken. 140 milyon 
Euroluk bir yatırımı bu kadar önem verdiğimiz bir bölgede hayata geçirmekten 
mutluluk duyuyoruz."  Votorantim Cimentos, bugüne kadar Sivas – Ankara Hızlı Tren 
Hattı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Çorum Obruk Barajı, Kayseri Adalet Sarayı gibi 
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki projelerde çimento tedarikçisi olarak yer aldı. Sivas 
Çimento Fabrikası'nın açılışının ardından bu projelere yenilerini ekleyeceklerini 
belirten CEO'su Şefik Tüzün, "Bu kapsamda yeni yatırımlar yapmaya da devam 
edeceğiz. 2017 yılı içinde hem çevrenin korunması hem de proses iyileştirilmesi 
kapsamında 35 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi.  

Temelleri 1938 yılında atılan Sivas Çimento Fabrikası, hem Sivas ilinde kurulan ilk 
fabrika hem de Cumhuriyet tarihinde devlet eliyle kurulan ilk fabrika olma özelliği 
taşıyor. Fabrika, Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma hamlesinde bir dönüm noktası 
olma özelliği taşıyor. İlk olarak 1992 yılında özelleştirilen fabrika, 2015 yılında 
Votorantim Cimentos bünyesine geçti.  

Kaynak:https://www.dunya.com/sirketler/brezilyali-cimento-devi-votorantimden-
sivasa-140-milyon-euroluk-yatirim-haberi-371165  

 
Ekvador  

Ekvador'dan Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı    

Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Roberto Betancourt, Türk şirketlerini, ülkesinde 
inşaat ve altyapı alanlarında yatırım yapmaya çağırdı.  

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) Ekvador ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Türkiye-Ekvador Yatırım Ticaret ve İşbirliği 
Toplantısı” düzenlendi.  ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, 
ATO olarak dış ticaretin gelişimine çok önem verdiklerini, bu çerçevede 
düzenledikleri toplantılarla ülkeleri mercek altına aldıklarını söyledi. Ekvador ile 
ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi vurgulayan Baran, 
şunları kaydetti: “Ülkemiz ile Ekvador arasında toplam ticaretimiz 100-150 milyon 
dolar seviyesinde ve Türkiye bu ticarette açık veren ülke konumunda. Halbuki her iki 
ülkenin de potansiyeli daha fazla. Türkiye ile Ekvador arasındaki ticarette Ankara’nın 
payı da düşük. İki ülke arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması ile 

https://www.dunya.com/sirketler/brezilyali-cimento-devi-votorantimden-sivasa-140-milyon-euroluk-yatirim-haberi-371165
https://www.dunya.com/sirketler/brezilyali-cimento-devi-votorantimden-sivasa-140-milyon-euroluk-yatirim-haberi-371165


 

4 
 

ilgili çalışmaların sürüyor. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 
ticaretimizin artacağına inanıyorum." 

Büyükelçi Betancourt da Türkiye’nin ticareti geliştirme konusundaki tavrını takdir 
ettiklerini belirterek, "Fakat Türkiye’ye sadece muz satmak istemiyoruz. Türkiye’nin 
üretmediği başka mallar da satabiliriz. Avrupa’da ve Amerika’da çok beğenilen ton 
balığı, gül, kakao gibi ürünleri Türkiye’ye de satmak istiyoruz" ifadesini kullandı. 

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına engel olan hususların 
ATO’nun katkıları ve iki ülke yetkililerinin yardımlarıyla aşılabileceğine işaret eden 
Büyükelçi Betancourt, "Türklerin hoşuna gidebilecek ürünleri çok iyi fiyatlarla 
Türkiye’ye satmak ve kendi endüstrimizin gelişmesi için gerekli ticari ürünleri satın 
almak istiyoruz." dedi. Büyükelçi Betancourt, Türk şirketlerini Ekvador’da inşaat ve 
altyapı yatırımları yapmaya davet etti. 

 

Kaynak: https://www.cnnturk.com/ekonomi/ekvadordan-turk-sirketlerine-yatirim-
cagrisi  

 

Kolombiya  

FARC Siyasete Giriyor 

Kolombiya'da 50 yılı aşkın süredir devlete karşı silahlı mücadele veren FARC 1 
Eylül'de siyasete giriyor. Geçen yıl Hükümet ile yürüttüğü barış müzakereleri 
uyarınca ateşkes ilan eden ve bu yıl resmen silahlı mücadeleyi bırakıp silahlarını 24 
Haziran'da Birleşmiş Milletler'e teslim eden örgütün kuracağı siyasi partinin ismi ve 
programı henüz belli değil. 

Bugün düzenlenen bir basın toplantısında Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan 
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri komutanlarından Carlos Antonio Lozada "1 
Eylül'de (başkent Bogota'daki) Bolivar Meydanı'nda partiyi resmen kuracağız" dedi. 

Gerçek ismi Julian Gallo olan Lozada, örgütün "büyük siyasi-kültürel eylem" planı 
üzerinde çalıştıklarını kaydetti. FARC'ın baş müzakerecisi Ivan Marquez de "Siyasete 
katılabilmek için barış yaptık" şeklinde konuştu. Örgütün kuracağı siyasi partinin 
programının ve isminin Ağustos sonundaki kongrede belirlenmesi bekleniyor.  

FARC gerillaları ve Kolombiya Devleti arasında 1964 yılından beri devam eden 
çatışmalar, tarafların birçok kez çözüm masasına oturmasıyla sonlandırılmaya 
çalışıldı. En son 2012 yılında başlayan görüşmeler, Ağustos 2016'da kalıcı bir barışın 
tesis edilmesi yönünde başarıya ulaştı ve taraflar Eylül ayında barış anlaşmasını 
imzaladı. 

Ülkede Ekim 2016'da düzenlenen referandumda barış anlaşması halk tarafından 
yüzde 50,2'lik bir oyla reddedildi, ancak Hükümetin girişimleri neticesinde gözden 

https://www.cnnturk.com/ekonomi/ekvadordan-turk-sirketlerine-yatirim-cagrisi
https://www.cnnturk.com/ekonomi/ekvadordan-turk-sirketlerine-yatirim-cagrisi
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geçirilen Anlaşma aynı yılın Kasım ayında Parlamentoda onaylanarak yürürlüğe girdi. 
Aynı yıl silahlı çatışmaları sonlandırmada oynadığı rol dolayısıyla Kolombiya Devlet 
Başkanı Juan Manuel Santos Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. FARC ile Kolombiya 
devleti arasındaki silahlı mücadelede bugüne kadar 260 binden fazla insan hayatını 
kaybederken, 60 bin Kolombiyalı'nın akıbeti bilinmiyor.  

Kaynak: http://www.dw.com/   

 

Küba  

Küba'da geliştirilen kanser aşısı Türkiye’de 39 kanser hastasında test 
ediliyor  

Dünyada “Küba Aşısı” diye tanınan kanser ilacı Türkiye’de 39 hasta üzerinde test 
ediliyor. 5 merkezde hangi hastalarda daha yararlı olduğu takip edilen Küba Aşısı ilk 
bulgulara göre ömrü ortalama 2-3 ay uzatıyor. İlacın sadece Arjantin’de ruhsatı var. 
Türkiye’ye Türk Eczacılar Birliği tarafından getirtilen ilacın bir dozu hastaya 2 bin 620 
dolara mal oluyor. Sadece Arjantin’de ruhsatlı olan, Küba’da ise faz 3 çalışmaları 
süren ‘racotumomab’ etken maddeli, “Küba Aşısı” diye bilinen kanser ilacı Türkiye’de 
de belli hastalar üzerinde deneniyor. Hastalardan alınan kan örnekleri ise Mega 
Medipol Hastanesi’nin laboratuvarında çalışılıyor. Araştırmanın ana hedefi, ilacın 
hangi hastalarda daha etkili olduğunu ortaya koyacak biyobelirteci bulmak. 
Biyobelirteç saptanırsa, önce buna bakılarak ilaçtan yarar görüp görmeyeceği 
anlaşılabilecek. 12 hastanın ilk verileri Ulusal Kanser Kongresi’nde bildiri olarak 
sunuldu.  

Medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, racotumomab’ın akciğer 
kanserlerinin yüzde 80-85’ini oluşturan “küçük hücreli dışı” akciğer kanserlerinde 
etkili oldunu söyledi. Küba’da mide, pankreas gibi başka kanserlerde de 
kullandıklarını belirten Prof. Dr. Mandel, “Tümör hücresi bağışıklık sistemini 
aldatıyor. Vücudun kendinden zannettiği tümör hücresi ise istediği gibi büyüyor. Cilt 
altına enjekte edilen ilaç tümöre karşı savaşan bağışıklık hücrelerini tetikliyor. Vücut 
hastalığı geriletmeyi, durdurmayı veya en azından kendinden olmayanı tanımayı 
öğreniyor. Türkiye’deki hastalar 3 yıla yakındır bu aşıları getirtiyor” dedi. Prof. Dr. 
Mandel, geçen yıl Küba’da, monoklonal bir antikor olan racotumomab’la ilgili yapılan 
bir sempozyuma Avrupa ve Amerika’dan da çok sayıda ilgili uzmanın katıldığını 
anlattı.  

Türkiye'de ruhsatlı olmayan ilacı ekonomik olarak alabilecek, uygun hastalara 
önerdiklerini söyleyen Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, şunları söyledi: “Cilt altındaki 
uygulama yerinde dahi bir yan etki görmedik. Bu büyük bir avantaj. Tedaviden önce 
ilacın hangi hastalarda işe yarayacağını gösterecek bir biyobelirteç bulmayı 
hedefliyoruz. Hastaların lenfosit yanıtlarında artış gözledik ki bu bizim için anlamlı 
bir sonuç. Özellikle akciğer kanserinde kullanıyoruz. Ama meme, pankreas 
kanserinde de kullananlar oldu. Hastalar bu ilacı kullanmak için çok baskı yapıyor. 
İlaç umut verse de henüz standart tedavinin yerini tutmuyor. Standart tedaviyle 
birlikte kullanılabiliyor veya ardışık verilebiliyor. Kemoterapi almış, ‘Şimdi ben ne 

http://www.dw.com/
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yapacağım’ diye kaygıya düşen çok sayıda hasta var. Herhangi bir idame tedavisi 
vermediğimiz bu hasta grubu için uygun bir seçenek. Hem hasta başıboş kalmadığını 
düşünüyor hem de yan etkisi olmayan bir şeyle devam ediyoruz.” 

Kaynak: http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/06/vacuna-cubana-contra-el-cancer-de  

 

Meksika  

S&P, Meksika'nın Kredi Notunu Açıkladı 

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Meksika'nın kredi notu 
görünümünü negatiften durağana revize etti ve Hükümetin kredilerdeki artışı kontrol 
altına alma çabalarını takdir etti. 

S&P geçen yıl Meksika'ya kredilerin büyümeye devam etmesi halinde ülke kredi 
notunu düşürebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak S&P hükümetin bütçe 
kesintilerine ve pesodaki keskin değer kayıplarına karşı aldığı önlemleri gerekçe 
göstererek bugün Meksika'nın BBB+ olan kredi notunu teyit etti. 

Meksika pesosu, ABD Başkanı Donal Trump'ın Meksika'yla Serbest Ticaret 
Anlaşmasını feshedeceği endişeleriyle Ocak ayında tarihin en düşük seviyesine 
gerilemişti. S&P tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Meksikalı yetkilileri yakın 
dönemdeki negatif şoklara verdiği hızlı tepkinin borçlardaki hızlı artışı yavaşlatacağı 
ve devletin borç yüküne istikrar kazandıracağına inanıyoruz" denildi. Peso not 
görünümünün durağana yükseltilmesinin ardından 14 aydan uzun bir sürenin en 
yüksek seviyesini gördü. S&P, Meksika'nın genel hükümet borcunun 2017 ve 2018'de 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 45'i civarında seyredeceğini ve bundan sonraki 2 
yılda da yüzde 50'nin altında kalacağını belirtti.  

Kaynak: http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/home  

 

Orta Amerika ve Karayipler 

Panama  

Panama, Tayvan İle İlişkilerini Kesti 

Panama, Çin ile diplomatik ilişkilerini tekrar başlattı. Bu kapsamda Tayvan ile olan 
ilişkilerini sonlandırdı. Çin, Orta Amerika ülkelerinden Panama ile diplomatik ilişkiler 
kurma konusunda anlaştı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Panama Dışişleri Bakanı 
İsabel De Saint Malo de Alvarado, başkent Pekin'de bir araya geldi. Toplantıda 
diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde ortak bildiri imzalandı. 

Bakan Vang, Panama'nın imzalanan bildiriyle dünyada sadece bir tane Çin olduğunu, 
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin tüm Çin'in tek yasal hükümeti olduğunu ve 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/06/vacuna-cubana-contra-el-cancer-de
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/home
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Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini söyledi. Tayvan adası ile 
diplomatik ilişkilerini 1954'te kuran Panama'nın anlaşma çerçevesinde ada ile 
ilişkilerine son vereceğini belirten Vang, bu ortak bildirinin iki ülke ilişkilerinin 
kurulmasında temel olduğunu dile getirdi. Dünyada 90'lı yıllarda 30 civarında ülkenin 
tanıdığı Tayvan ile Panama'ın diplomatik ilişkilerini kesmesinden sonra bu sayı 20'ye 
indi. Sao Tome ve Principe de aralık ayında Çin ile diplomatik ilişkilerini yaklaşık 20 yıl 
aradan sonra başlatmış ve Tayvan'ı tanımayı bıraktığını açıklamıştı. Çin, kendi toprağı 
olarak gördüğü Tayvan'ın diğer ülkelerle ilişkisinin Pekin yönetimi üzerinden 
yürütülmesi gerektiğini savunuyor. 

Kaynak: La Estrella 

 

Şili  

Şili Bakır Komisyonu (COCHILCO) Bakır Fiyatlarına İlişkin Beklentisini 
Revize Etti 

Şili Bakır Komisyonu COCHILCO tarafından 2017 ve 2018 yılı bakır fiyatı beklentilerine 
ilişkin yapılan açıklamada, 2017 yılı fiyat beklentisi 2,60 ABD Dolarından 2,64$ ABD 
Dolarına; 2018 yılı fiyat beklentisi ise 2,60 ABD Dolarından 2,68$ ABD Dolarına 
yükseltildi. COCHILCO adına Başkan Yardımcısı Sergio Hernandez tarafından yapılan 
açıklamada, global düzeyde bakır talebinin ise 2016 yılına kıyasla %1.5 artarak 
23,600,000 tona erişeceğinin beklendiği dile getirildi. Bakır, Londra Metal Borsasında 
31 Temmuz 2017 tarihinde, 6346$ ABD Doları / alış; 6347 ABD Doları / ton satış, spot 
piyasada ise 1 Ağustos 2017 tarihinde, 2,86 ABD Doları (-0,41%) den işlem gördü. 

Kaynak: Estrategia 

 

Peru  

Peru Maliye Bakanı İstifa Etti 

Peru'da Maliye Bakanı Alfredo Thorne, tartışmalı bir havaalanı projesi için yapılan 
bütçe revizyonunun onaylanması için Sayıştay denetçisine telkinde bulunduğuna 
dair iddialar sonrası görevinden istifa etti. Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin 
kabinesinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Thorne, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, Kongrenin hakkında verdiği güvensizlik oyunun ardından 
görevini bıraktığını ve istifa mektubunu imzaladığını belirtti. 

Thorne, iddialara ilişkin basına sızan ses kaydının ardından Kongrenin kınama kararı 
almasını önlemek üzere güvenoyu talep etmiş ve 88 aleyhte oya karşı 11 lehte oyla 
güvenoyu alamamıştı. Basına sızan kayıtta, Thorne'un 520 milyon ABD dolarlık 
projenin bütçesinde yapılan revizyonların onaylanması karşılığında Sayıştay'a daha 
fazla bütçe ayırmayı vadettiği ortaya çıkmıştı. 
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Dünya Bankası ve JP Morgan Chase'de çalışmış eski bir Wall Street bankacısı olan 
Thorne, ülkede ekonomik canlanma arayışındaki Devlet Başkanı Kuczynski'nin 
kabinesine aldığı uluslararası tecrübeye sahip teknokrat bakanlardan biriydi. 
Kaynak: http://peru21.pe/noticias-de-alfredo-thorne-106761  

 

Venezuela  

Maduro: Venezuela'yı Halk Yönetir, Emperyalistlerden Emir Almayız 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, emperyalizmle işbirliği yapmakla 
suçladığı ülkesindeki sağ muhalefetin, Venezuela'ya tahakküm uygulayamayacağını, 
Venezuala'yı sadece halkın yönetebileceğini söyledi.  

Maduro, haftalık basın toplantısında, ülkesindeki muhalefeti kışkırttığını iddia ettiği  
Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi, "Yabancı emperyalist hükümetler ve 
yabancılar bize emir veremez" dedi. Nicolas Maduro ayrıca Amerikan yönetiminin, 
iptal edilmemesi halinde ekonomik yaptırım uygulayabileceğini açıkladığı 30 
Temmuz'daki kurucu meclis seçimlerinin, planlandığı gibi yapılacağını söyledi. 

Muhalefet, Kurucu Meclisin yeniden yazacağı anayasayla yapılacak seçimlerin, 
Ulusal Meclis'teki hakimiyetlerini zayıflatacağından endişeli ve bu durumun  
Venezuela'ya diktatörlük getireceğini düşünüyor. Venezuela'da iktidar ve muhalefet 
arasındaki gerginlik, polisin eylemcilere sert tutumunun öne çıktığı sokak 
gösterileriyle devam ediyor. Dört aydır süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 
şimdiye kadar 100 den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. 

Kaynak: El Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-alfredo-thorne-106761
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DEİK LATİN AMERİKA BÖLGESİ GELECEK DÖNEM FAALİYETLERİ 

Türkiye-Brezilya İş Konseyi Toplantısı, 5-12 Kasım 2017, Sao Paulo 

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi tarafından, Brezilya’nın Sao Paulo şehrine 5 - 12 
Kasım 2017 tarihleri arasında ticaret heyet ziyareti gerçekleştirilecektir. Söz konusu 
ziyaret kapsamında, 9 Kasım 2017 tarihinde FIESP (Sao Paulo Eyaleti Sanayiciler 
Federasyonu) ile işbirliğinde Türkiye-Brezilya İş Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek 
olup,  ülkenin önde gelen kamu & özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve ayrıca nitelikli 
şirketlerin patronları ile iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz 
konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin detaylı bilgi için Melike Hocaoğlu 
(0212 339 50 07, mhocaoglu@deik.org.tr ) ile iletişime geçmeleri rica olunur. 

DUYURULAR 

Sao Paulo Febrava Fuarı, 12-15 Eylül 2017 

İki yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl 20. kez düzenlenecek olan Febrava Fuarında 
2015 yılında 640 markanın yer aldığı ve 30 bin civarında kişi tarafından ziyaret 
edildiği, bu yılki fuara 500 firmanın ve yaklaşık 30 bin ziyaretçinin beklendiği 
kaydedilmektedir. Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin 
http://www.febrava.com.br/en/ adresinde yer alan websitesini ziyaret etmeleri rica 
olunur.  

Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti, 24-29 Eylül 2017  

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından, 24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Panama'nın başkenti Panama ile 
Kosta Rika'nın başkenti San Jose’ye bir Ticaret Heyeti organizasyonu 
gerçekleştirilecektir. Söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin başvuru 
formunu, en geç 10 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar eksiksiz 
doldurarak başvuru işlemlerini tamamlamak üzere TİM (Nebile Mercan, Tel: 0312 472 
05 60, e-mail: nebilemercan@tim.org.tr ; Abdullah Keskin, Tel: 0212 454 04 87 e-mail: 
abdullahkeskin@tim.org.tr ) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

ABD/Miami &Dominik Cumhuriyeti/Santa Domingo Ticaret Heyeti, 15-20 Ekim 
2017 

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından, 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında ABD’nin Miami şehri ile Dominik 
Cumhuriyeti başkenti Santo Dominto’ya bir ticaret heyeti gerçekleştirilecektir. Söz 
konusu heyet katılmak isteyen üyelerimizin, https://goo.gl/eaEXap adresindeki 
başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai 
bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerini 
tamamlamak üzere TİM (Nebile Mercan, Tel: 0312 472 05 60, e-mail: 
nebilemercan@tim.org.tr) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

 

 

mailto:mhocaoglu@deik.org.tr
http://www.febrava.com.br/en/
mailto:nebilemercan@tim.org.tr
mailto:abdullahkeskin@tim.org.tr
https://goo.gl/eaEXap
mailto:nebilemercan@tim.org.tr
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DEİK/Türkiye-Orta Amerika İş Konseyi, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Trinidad ve 
Tobago, ve Nikaragua ziyareti, 2-12 Aralık 2017 

DEİK/Türkiye-Orta Amerika İş Konseyi tarafından, 2-12 Aralık 2017 tarihleri arasında, 
Küba, Dominik Cumhuriyeti, Trinidad ve Tobago ve Nikaragua’ya ticaret heyet ziyareti 
gerçekleştirilecektir. Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin Murat Can 
Menteş (0212 339 50 06, mmentes@deik.org.tr ) ile iletişime geçmeleri rica olunur. 

 

  

mailto:mmentes@deik.org.tr
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DEİK/TÜRKİYE-AMERİKA İŞ KONSEYLERİ  

 

Bölge Koordinatörü 

Merih KEPEZ ÖRNEK 

mkepez@deik.org.tr 

 

İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı 

Murat Can MENTEŞ 

mmentes@deik.org.tr 

 

İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı 

Melike HOCAOĞLU 

mhocaoglu@deik.org.tr 

 

İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı 

Selin ERGENE 

sergene@deik.org.tr 
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