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   Şili Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü

TÜRKİYE-CHILE INTERCONNECTED BUSINESS 



TOPLANTI
NOTU
DEİK Başkanı Nail Olpak, Santiago 
Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, 
Şili Ankara Büyükelçisi Armin 
Andereya, Türkiye Müteahhitler 
Birliği Başkan Vekili Burak Talu, 
Şili Ticaret Müşaviri Elçin Edis, 
ProChile Ticaret Direktörü Özge 
Tüysüzoğlu Garente,Invest Chile 
Yatırımlar Direktörü Christoff 
Jase, Şili Ulaşım ve Altyapı 
Bakanlığı Genel Müdürü  Hugo 
Vera’nın katılımıyla ‘Investment 
Opportunities in the Infrastructure 
Sector in Chile’ webinarı 22 
Temmuz 2020 tarihinde 55 firmanın 
katılım kaydı ile gerçekleştirildi.  
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BURAK TALU
Türkiye Müteahhitler 

Birliği (TMB) Başkan Vekili

Türkiye ve Şili’nin ikili ticareti 600 milyon dolar ancak bu yeterli değil. İki ülke 
arasındaki potansiyel çok fazla. Şili, Latin Amerika ülkeleri arasında Türkiye ile 
Serbest Ticaret Anlaşması’na sahip olan tek ülke ve bizim bundan faydalanmamız 
gerek. Türkiye’deki şirketler, Latin Amerika’da çalışmaktan çok mutlu oldu ve son 
zamanlarda çok çaba gösterdiler. 15 yılda yaklaşık 400 milyar dolarlık proje ve her 
yıl yaklaşık 20 milyar dolarlık proje yapıldı.



NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

Tam olarak normalin ne olduğunun bilinmiyor. Alışkanlıklarımız değişti, çalışma 
şeklimiz değişti, ifadeler değişti; küreselleşme hakkında konuşurken şimdi 
iyi organizasyondan konuşuyoruz. Taşımacılık, lojistikten ziyade ikinci mobil 
önemimizdir. 

DEİK olarak 35 yıldır ticari diplomasi anlayışıyla faaliyet gösteren bir iş platformuyuz, 
bir inisiyatifiz. Bu çerçeve içerisinde bilgi, etkileşim ve networkün çok önemli 
olduğunu herkes biliyor. Şilili dostlarımız da bunun farkında. 

Covid-19 pandemi sürecinde biz işlerimizi askıya almıyoruz, dedik. Neden böyle 
söyledik? Evet, sağlığımız öncelikli, insan hayatından daha değerli bir varlığımız yok; 
ama biz onu korurken aynı zamanda işletmelerimizin sağlığını ve işletmelerimizde 
birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın ekonomik durumlarını da korumak 
durumundayız. Doğru bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz. Türkiye çerçevesinden 
bakıldığında yaklaşık olarak ilk vakadan bugüne 3,5 ay geçti; ama dünya üzerinde 
sürecin tam olarak nasıl sonlanacağını bilmediğimiz için biz hayatımızı bu çerçevede 
devam ettirmek durumundayız.
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GÜLCAN AKOĞUZ 
T.C. Santiago Büyükelçisi 

Karantina kilitlenmelerinin küresel ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu 
aşikar ancak Türkiye ve Şili en az etkilenen iki ülke olduğu için mutluyum. İkili ticaret 
hacmimiz 620 milyon dolar civarında seyretmektedir. Savunma sanayi, tarım, inşaat 
ve altyapı sektörleri için ciddi bir potansiyel var.



ARMIN ANDEREYA 
Şili Ankara Büyükelçisi 

Şili ve Türkiye, 1926’dan bu yana uzun süreli ikili ilişkilere sahip. 2009 yılında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması her iki ülke arasındaki iş olanaklarımızı göz 
önünde bulundurarak gelişmesini sağlayan bir çerçevedir. Türkiye, Şili’nin ticari 
ortakları arasında 17. sırada yer alıyor. Yeni pazarlara yatırım ve hizmet, altyapı 
sektörüne erişim başta olmak üzere diğer alanlarda daha fazla ilişki geliştirmenin 
yollarının araştırılması gerekiyor. Şili ihracat ve ithalatta deneyimli bir ülke, birlikte 
bir çok şey yapılabilecek ve pek çok olasılığın olduğu bir ülke.
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ELÇİN EDİS 
T.C. Santiago Ticaret Müşaviri 

Şili, uzun zamandır dünyanın dört bir yanından doğrudan yatırımlara ilgi duyan bir 
ülke. Nispeten küçük ölçekli olmasına rağmen iç pazar 4 milyar doların üzerine çıktı. 
Potansiyel tüketiciler dünya çapında aktif bir pazar açma politikaları ile son 30 yılda 
sürekli ikili, bölgesel veya çok taraflı anlaşmalar yaptı. Hükümet, ülkedeki ekonomik 
aktiviteyi 24 milyar dolar karşılığında korumak için bir kredi limitini garanti eden 
devletle bir paket kabul etti. İkinci ekonomik önlem paketi ile her büyüklükteki şirket 
ve 24 milyar dolar kredi limitinden yararlanma fırsatını yakaladı. 

Madencilik faaliyetlerinin ve yenilenebilir enerji projelerinin ağırlığının yanı sıra Şili, 
yabancı yatırımcılar için hala birçok fırsat sunabilen bir ülke. 2015 itibariyle toplam 
enerji matrisinde aynı yıl yenilenebilir enerjilerin % 70’inin hedeflenen çeyreğinde Şili, 
Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki toplam yenilenebilir enerji yatırımlarının 
%80’inden fazlasını çekti.



ÖZGE TÜYSÜZOĞLU 
GARENTE 

ProChile Ticaret Direktörü 

ProChile Ticaret Ofisi olarak Türkiye’de Şili hizmet ve ürünlerini tanıtmaya 
daha fazla odaklanıyoruz. İstanbul’da da bir ProChile ofisi var. İki ülke arasında 
çok büyük bir potansiyel var. Şirketleri her iki taraftaki fırsatları araştırmaya 
çağırıyorum.
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CHRISTOFF JASE
InvestChile Yatırımlar Direktörü 

Şili’de 25 yıldan fazla zamandır açık ekonomi var. Şili ekonomisinde öne çıkan 
noktalar; rekabetçi, enflasyon hedeflemesi, açık döviz ve piyasalar, uzun vadeli kamu 
politikaları, katı kurumlar, sağlıklı maliye kuralları, Merkez Bankası bağımsızlığıdır. 
Şili’nin katı finansal sistemi rekabetçi ve uluslararasıdır. Hükümet ve Merkez 
Bankasının GSYİH’nın neredeyse %7’sine eşit destekleyici tedbirler uygulayarak 
işçilerin ve gelirini korunması, ekonomiye likidite enjeksiyonu, işletmelere ve ailelere 
kredi limitlerinin güçlendirilmesini hedefliyor.



HUGO VERA
Şili Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı 

Genel Müdürü  

2020 ve 2021 yılları arasında inşaatlar, 1.4 milyon ABD Doları tutarında 8 imtiyazlı 
proje yatırımı ile başlayacak. İnşa edilebilecek projeler; havaalanı, kentsel yol 
projesi, şehirlerarası otoyol projesi, teleferiktir. Değerlendirmede olan üstün 
projeler; Santiago Demiryolları- Valparaíso ve Mejillones- Calama Su yolları, 
tuzdan arındırma tesisleri, Arturo Merino Benítez Havalimanı’na tramvayıdır.

Şili 1993 yılından bu yana PPP programının sürüyor. Şimdiye kadar farklı 
alanlarda 98 sözleşme var; bu sözleşmelerin 74’ü şu anda yürürlükte ve 24 tanesi 
tamamlandı. Farklı sektörlerdeki uluslararası yatırımcılar Şili’yi altyapı yatırımları 
için istikrarlı ve cazip bir pazar olarak tanımlıyor. 

Şili’deki başarılı PPP programı yeni sektörlere yayılıyor. PPP projeleri 2010-2019 
yılları arasında ortalama 876 milyon dolardır. 2020-2024 yılları arasında 2.98 
milyar dolar hedefleniyor. 2010-2019 yılları arasında 1.3 milyar dolar değerinde 
5 proje var. Bu projeler; Güney Havaalanı Ağı, La Florida Havaalanı, Maule 
Hastanesi Ağı, Buin Paine Hastanesi, 5. Rota Talca-Chillan. 

2020 yılında 11,26 milyar dolarlık 11 projenin olması bekleniyor. 2021 yılında 
3,30 milyar dolarlık 13 proje hedefleniyor. Bu projeler; karayolları, hastaneler ve 
havaalanları.
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Dünya Su Enstitüsü’nün küresel su riski haritasına göre Şili, dünyanın en çok su 
sıkıntısı çeken 18. ülkesi. Şili, su altyapısına yatırım gerektiren su dengesizliğiyle 
mücadelede acil bir zorlukla karşı karşıya olan bir ülke. Su altyapısına yatırımlar; 
tuzdan arındırma tesisleri, arıtılmış atık suyun yeniden kullanılması, rezervuarlar, 
barajlar ve sulama kanalları. 

Şili, sağlam makroekonomik temellerin olduğu, istikrarlı bir politik sistemi ve 
ciddi kamu politikaları ile sağlıklı bir ekonomiye sahip. Şili Hükümeti Yatırım 
Planı, 2020 -2024 döneminde yılda yaklaşık 2,9 milyon dolar tutarında kamu-
özel sektör projesi ihale etmeyi amaçlıyor. Şili, sağlam ve kanıtlanmış bir Kamu 
Özel Ortaklıkları sistemine dayanan ilgili projelere ve düşük riskli uzun vadeli 
getirilere yatırım yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

https://www.deik.org.tr/turkiye-amerika-is-konseyleri-turkiye-sil i-is-
konseyi?pm=28&sm=raporlar



NAİL OLPAK 
DEİK Başkanı

CANER ÇOLAK
Genel Sekreter

ECEM MİRZALOĞLU
Türkiye - Amerika İş Konseyleri / 
Direktör Vekili
Tel: + 90 212 0212 339 50 09
E-Posta: emirzaloglu@deik.org.tr

MELİKE HOCAOĞLU ÇAĞLIÖZ
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 90 212 339 50 07
E-Posta: mhocaoglu@deik.org.tr

İLKİMEYLÜL BİÇER
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 90 212 339 50 10
E-Posta: ibicer@deik.org.tr

DEİK üyeliği için lütfen 
tıklayınız.

Semineri izlemek için lütfen 
tıklayınız.
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https://zoom.us/rec/play/vJElf7qvpzg3T93A4gSDBvMrW9S5f6qs1yUZ-_ELzRngBSJVNwf3YeBBY-DprlwdQrYwE0nh-oqI4J5A?continueMode=true&_x_zm_rtaid=PBmxSg5STeiutCVCG-flbQ.1596626111686.53e8d8fe8e668e8dba207f3f03c06f0b&_x_zm_rhtaid=907
https://www.deik.org.tr/uyelik-uyelik-kosullari

