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NOTU
Turkey-Peru Interconnected Business
webinarı, DEİK Başkanı Nail Olpak, T.C.
Peru Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun,
Peru Ankara Büyüelçisi Luis Alberto
Campana Boluarte, Lima Ticaret Odası
Başkanı Peter Anders Moores, Lima
Ticaret Odası İnşaat ve Mühendislik
Başkanı Luis Felipe Quirós Medrano
ve T.C Lima Ticaret Müşaviri Ömer
Asım Aksoy’un katılımlarıyla ve İbrahim
Yıldırım’ın moderatörlüğünde 16 Şubat
2021 Salı günü gerçekleştirildi.
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İBRAHİM YILDIRIM

DEİK/Türkiye – Peru İş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım yaptığı konuşmada, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri bir üst seviyeye taşımak adına etkinliklerin büyük
önem arz ettiğini dile getirdi. 8,1 milyonluk nüfusu ile bölgenin en büyük şehirlerinden biri olan başkent Lima’ya sahip olan Peru’nun aynı zamanda bölgenin en
dinamik limanlarına sahip olduğu belirtildi. Güney Amerika bölgesi altyapı birleştirme girişimi kapsamında Asya ve Amerika pazarlarını birleştiren köprü vazifesi
gördüğü belirtilen Lima’nın; aynı zamanda Kuzey Amerika, Güney Amerika ve
Avrupa’dan da yabancı yatırım aldığı vurgulandı. Ülkenin zengin doğal kaynaklar,
kamu hizmetleri, gelişmiş bankacılık, altyapı hizmetleri ve turizm sektörleri bağlamında yabancı şirketlere önemli fırsatlar sunduğu belirtildi. Ayrıca, Avrupa Birliği
ile serbest ticaret antlaşması imzalayan Peru ile en kısa zamanda serbest ticaret
antlaşması imza sürecinin başlatılmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı. Türk
Hava Yollarının iki ülke arasında direkt uçuş başlatmasının, karşılıklı iki ülke arasındaki ticari ilişkileri büyük ölçüde geliştirerek coğrafi olarak uzak olan bu iki ülkeyi
yakınlaştıracağı belirtildi.
Peru’nun dinamik ekonomisi ve modern diğer potansiyelleri ile salgın hastalık sonrası yatırımları finanse etmeye hazır ülkelerin başında olduğu vurgulandı. Peru’daki
inşaat ve altyapı fırsatlarının Türk ve Peru firmalarının öncelikle Peru’da projeler
gerçekleştirip sonra Güney Amerika genelinde ortaklaşa projeler yapmalarına
yol açacağının altını çizen Yıldırım; demir-çelik, inşaat demiri ve diğer demirler
konusundaki iş birliğinin tüm sanayii ve endüstriyel üretim, otomotiv parçası ve
yedek parçalarında, tarım ve tarım makine ekipmanlarında, tekstil makinaları ve
tekstil ekipmanları üretiminde ve maden konularında geliştirebileceği vurgulandı.
Peru’da üretilen her ürünün AB, ABD ve Güney Amerika ülkelerine gümrüksüz
girebileceğini vurgulayarak sözlerine son verdi.
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PETER ANDERS MOORES

Lima Ticaret Odası Başkanı

Lima Ticaret Odası Başkanı Peter Anders Moores yapmış olduğu konuşmada,
Peru’da farklı sektörlerde önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Söz konusu fırsatların
özellikle inşaat ve altyapı alanlarında olduğu vurgulandı. İnşaat sektöründe
kamu özel ortaklıkları olduğu belirtilirken, kalkınma projelerinin içinde farklı
projelerin duyurularının gerek pandemi öncesi gerek sonrası duyurulduğu dile
getirildi. Moores, ilerleyen zamanlarda fiziksel olarak bir araya gelmek istediğini
belirterek sözlerine son verdi.
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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

DEİK Başkanı Nail Olpak, sözlerine Covid-19’un yarattığı zorluklardan bahsederek başladı. Söz konusu zorluklar karşısında daha çözüm odaklı olmanın sağlıklı
olduğunu; hayata daha fazla yapay zekayı katmak ve glokalleşmenin (global ve
lokalleşme) önemine değindi. Bu dönemde dijital teknolojiler ve yapay zekanın
daha çok gündemde olacağından bahsedildi. Pandeminin ulaşılabilirlik kavramını ve tek kaynağa bağlı olmanın riskini ortaya çıkardığı ve kaynak çeşitliliğinin
önemi vurgulandı. Olpak, lojistikteki uzaklık ve yakınlığın yeterli bir tanımlama
olmadığını, ulaşılabilirlik olmadan tedarik zincirinin iyi kurulamadığını dolayısıyla bu sektörde problemler oluşacağının muhtemel olduğunu vurguladı. Ayrıca
Olpak, tedarik zincirini bozmadan ayakta kalabilenler ve muhatabına güven duygusunu daha iyi verebilenlerin pandemi sürecinin kazananları olacağını belirterek
sözlerini sonlandırdı.
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ALİ RIZA COŞKUN
T.C. Lima Büyükelçisi

T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun konuşmasına, Peru’nun Latin Amerika
ülkeleri arasında ekonomik açıdan önemini vurgulayarak başladı. Uluslararası değerlendirme kurumlarına bakıldığında risk faktörü en düşük ülke olan Peru’nun
salgına rağmen makroekonomik verilerinin düzgün olduğu belirtildi. Peru’nun
ihracatının 30 milyar dolara yakınının maden ihracatından geldiğini ve söz konusu
durumun devamlılık sağlayacağının altı çizildi. Özcoşkun, Peru’nun tek sorununun
siyasetteki hareketlilik olduğunu ve bunun ekonomiye yansıdığını belirtti. Ayrıca,
Peru ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye ve Peru için önemi vurgulandı. Karşılıklı ithalat ve ihracata bakıldığında, Peru’nun Türkiye’den 70
milyon dolara varan ölçüde demir ürünleri aldığı ve Türkiye’nin de Peru’dan altın
ve maden aldığı belirtildi.
Özcoşkun, THY’nin Peru’ya direkt uçuş yapmasından ziyade kargo uçuşu yapmasının daha faydalı olacağını belirtirken, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü de
ekledi. İki ülke ihracat ve ithalatçıların salgın durumuna adaptasyonunun olumlu
olduğu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artarak 300 milyon doların üzerine
çıktığı vurgulandı. İki ülke üretici ve tüketicilerin birbirlerini tanımalarının önemli olduğunu belirtildi. Peru ve Türkiye arasında önemli bir potansiyel olduğu, ekonomik
ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önem arz ettiği ifade edildi. Dünyanın pandemiyle
karşı karşıya olduğu bu dönemde, Peru ve Türkiye’nin birlikte hareket ederek, bu
zorlu dönemi atlatabileceği belirtildi.
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LUIS ALBERTO
CAMPANA BOLUARTE

Peru Ankara Büyükelçisi

Peru Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte ise; amaçlarının Peru
ve Türkiye arasındaki farklı iş birliklerini güçlendirmek olduğunu belirterek sözlerine başladı. İki ülkenin birbirine benzer kültürlerinin olduğundan bahsedildi.
Peru’nun bütün yatırımcılar için hukuki anlamda istikrarlı bir yatırım ortamı hazırladığı belirtildi.
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LUIS FELIPE QUIRÓS
MEDRANO
Lima Ticaret Odası İnşaat ve
Mühendislik Loncası Başkanı

Lima Ticaret Odası İnşaat ve Mühendislik Loncası Başkanı Luis Felipe Quirós
Medrano sözlerine DEİK ile hukuki çerçevelerde farklı anlaşmalar yapmaktan
onur duyduğunu belirterek başladı. Peru gayrisafi milli hasılasında, Türkiye’nin
en önemli göstergelere sahip olduğu belirtilirken, son yıllarda rakamların
stabilite göstermesinin altı çizildi. Peru’nun Türkiye’ye mineraller ihraç ettiği ve
Türkiye’den farklı ürünler aldığı söylendi. Altyapı konusunun Peru için önemi
vurgulanırken, Lima Ticaret Odası ile altyapı meselesinin üzerinde durulduğu
belirtildi. İki ülke arasında farklı avantajların artacağını düşündüğünü belirten
Medrano, her türlü desteğe açık olduklarını vurguladı. Ekonomik ilişkilerimizi
geliştirmek amacıyla ileride farklı stratejik sektörlerle çalışmaya devam edileceği
belirtildi.
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ÖMER ASIM AKSOY
T.C. Lima Ticaret Müşaviri

T.C. Lima Ticaret Müşaviri Ömer Asım Aksoy konuşmasına Peru ve Türkiye ikili ticareti hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırladığı sunum ile başladı. Türkiye’nin Peru’ya
ihracatına bakıldığında son 4 yılda düzenli olarak arttığının görüldüğü belirtildi. 2016
yılında 141 milyon dolar olan ihracatın, 4 yılda %50 artarak 2020 yılında 212 milyon
dolara ulaştığı grafiklerle ilgili sunumda gösterildi. Salgın nedeniyle ortaya çıkan krize rağmen ihracatın %7 arttığı vurgulandı. Aksoy, iki ülke ticaret hacminin her sene
düzenli bir şekilde arttığını belirtti. Yapılan sunumda, 2016 yılında 174,3 milyon dolar
olan toplam ticaret hacminin son 4 yılda %74 oranında artarak yaklaşık 303 milyon
dolara yükseldiğine dikkat çekildi. Söz konusu rakamların gerek Türkiye’nin ihracatı
gerekse ikili ticaret açısından ileriye yönelik daha yüksek rakamlara ulaşmak adına
ümit verici olduğunu belirten Aksoy, iki ülke iş insanlarının ilgilerinin her yıl daha
yüksek seviyelere ulaştığını değerlendirdi.
Türkiye’nin Peru’ya ihracatında başlıca sırada %44 oranı ile demir-çelik profil ve çubukları, ikinci sırada %16 ile makine ve cihazları, üçüncü sırada ise %9,36 ile minibüs
ve otomobil yedek parçaları görüldüğü belirtildi. Son yıllarda Türkiye’nin Peru’ya
ihracatında yaşanan olumlu gelişmenin ihraç ürünlerinin çeşitlenmesi olduğu belirtildi. Türkiye’nin Peru’dan ithalatında ise başta %78,91 oranında işlenmemiş altın,
ikinci sırada %8,46 ile çinko ve üçüncü sırada %6,34 ile kalay olduğu belirtildi. Aksoy,
sunumunun devamında Peru’daki Türk yatırımlardan bahsetti ve buna örnek olarak
Yılport Holding ve LCWAIKIKI’yi gösterdi. Aksoy, kısa dönem iş birliği için ortaklaşa
belirlenen sektörlerde Türk ve Perulu şirketler arasında sanal B2Bler yapılması, Perulu firmaların Türkiye’de alım heyeti organizasyonlarına katılmaları ve ProInversion
tarafından Türkiye’ye bir heyet düzenlenmesi önerilerinde bulundu. Aksoy ayrıca,
orta ve uzun dönem iş birlikleri için Peru Ticaret Ofisi’nin İstanbul’a yeniden açılması,
STA müzakerelerinin tamamlanması ve yatırımların karşılıklı korunması amaçlı antlaşmanın imzalanması önerilerinde bulunarak konuşmasına son verdi.
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SEKTÖREL İŞ GÖRÜŞMELERİ
“Interconnected Business Series: Türkiye-Peru” online etkinliğinin son
kısmında, DEİK/Türkiye- Peru İş Konseyimiz ve Lima Ticaret Odası iş
birliğinde, İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve Altyapı sektörlerinde iki ülkenin
iş insanları bir araya gelerek sunumlar gerçekleştirdı ve potansiyel
iş birlikleri ele alındı.
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