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Heyet Ziyareti Sonuç Raporu
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi 
tarafından, İş Konseyi Başkanı 
Bahadır Balkır, İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı Ali Bora İşbulan, İş 
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Alpay 
Güler ve İş Konseyi Koordinatörü 
Melike Hocaoğlu’nun katılımlarıyla 
1-3 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Şili’nin başkenti Santiago’ya ziyaret 
gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve beraberinde iş dünyasından bir heyet 
ile birlikte 2016 yılının Şubat ayında Şili’ye 
resmî bir ziyaret düzenlenmiştir. Devlet 
başkanı düzeyinde Şili’ye düzenlenen 
ikinci ziyaret olan bu organizasyon 
esnasında iki ülke devlet başkanları 
huzurunda Şili Endüstri Federasyonu 
(SOFOFA) ve DEÎK arasında ‘Karşı Kanat 
Kuruluş Anlaşması’ imzalanmıştır. Bu 

Ziyaretler kapsamında;  Şili’nin 
önde gelen kamu ve özel kurum 
temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. 
Şili’ye yönelik yeni iş ve yatırım 
imkânlarının oluşturulması ve 
pazar payımızın artması amacıyla 
düzenlenen ziyarette, turizm, 
altyapı, inşaat ve havalimanı 
işletmeciliği konularında yatırım 
projeleri değerlendirildi. 

ziyaret iki ülke arasında üst düzey ziyaret 
ve temasların başlangıcını teşkil etmiştir.

Bu yılki ziyaret kapsamında, SOFOFA 
çatısı altında Şili-Türkiye Karşı Kanatı 
kurulmuş olup, 10 maddelik bir eylem 
planı imzalanmıştır. Kurulan iş konseyinin 
başkanı Arauco Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Charles Kimber olmuştur. 

DEİK TÜRKİYE - ŞİLİ İŞ KONSEYİ
SANTİAGO HEYET ZİYARETİ

1-3 EKİM

İhracat (2017) 
254.895 milyon ABD Doları 

İhracat Ürünleri
Demir ve çelik çubuklar, kargo 

araçları, otomobiller, çelik profiller, 
motorlu taşıtlar

İthalat (2017) 
264.999 milyon ABD Doları

İthalat Ürünleri
Rafine edilmiş bakır, nitrit ve 

nitratlar, kabuklu meyveler, canlı 
büyükbaş hayvanlar

Toplam Dış Ticaret Hacmi 
519.895 milyon ABD Doları

Dış Ticaret Dengesi 
-10.104 milyon ABD Doları

İKİLİ TİCARET
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Şili Makro Ekonomik Verileri

Şili, küçük bir ülke olmasına rağmen 
güçlü bir ekonomiye sahiptir. 

• OECD üyesi ilk Güney Amerika 
ülkesidir. 
• Dış Yatırım Rejimi olarak dünyada 
3’üncü sıradadır. 
• İş Yapma Ortamı olarak dünyada 
13’üncü sıradadır. 
• Küresel Girişimcilik Endeksi’nde 
dünyada 19’uncu sıradadır.
• Enflasyon %2,3’dür. 

• GSYH, 2017 yılında 280 milyar ABD 
Doları, ihracat 65 milyar ABD Doları, 
ithalat 67 milyar ABD Dolarıdır.
• Şili’nin nüfusu 18 milyondur. Kişi 
başına düşen yıllık gelir 24.500 ABD 
Dolarıdır. Bu Latin Amerika’daki en 
yüksek rakamdır. 
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar ise 
yıllık 20 milyar ABD Dolarıdır.

ŞİLİ-TÜRKİYE SENATO DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI İLE TOPLANTI, 1 
EKİM 2018

Senato Dostluk Grubu Başkanı Senatör 
Francisco Chahuán makamında ziyaret 
edildi. Görüşmede, Şili ile Türkiye 
arasındaki ilişkileri geliştirmek için 
atılacak adımlar konuşuldu. Filistin 
asıllı El Turco olan Senatör Francisco 
Chahuán, kardeşlik bağının ve karşılıklı 
ilişkilerin geliştirmesi konusunda 
destek verdiklerini söyledi. Ülkeler arası 
yakınlaşmanın ve karşılıklı kültürel ve 
sosyal tanıtımların iki ülke için de çok 
önemli olduğu vurgulandı. 

ŞİLİ EKONOMİ BAKANLIĞI İKİLİ 
EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRÜ İLE 
TOPLANTI, 2 EKİM 2018

Şili Ekonomi Bakanlığı İkili Ekonomik 
İlişkiler Müdürü Sn. Felipe Lopendia 
ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Türkiye ile Şili arasında imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşmasının 
günümüz konjonktürüne göre 
modernize edilmesi görüşüldü. 
Toplantıda, Türkiye-Şili karşılıklı 
ticaret verileri değerlendirildi. DEİK/
Türkiye-Şili İş Konseyi’nin daveti ile 
Şili’den Türkiye’ye bir heyet ziyareti 
gerçekleştirilmesi kararı alındı.
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ŞİLİ EKONOMİ BAKAN YARDIMCISI 
IGNACİO GUERRERO İLE TOPLANTI, 
2 EKİM 2018
Şili Ekonomi Bakan Yardımcısı Ignacio 
Guerrero ile gerçekleştirilen 
toplantıda, Türkiye-Şili ekonomik 
ilişkileri, Şili’deki yatırım alanları ve 
karşılıklı iş birliği konuları ele alındı. 
Ticaret Bakanlığı kararıyla 2019 yılında 
öncelikli ülkeler arasına alınan Şili 
ile ilişkilileri geliştirme konusunda 
karşılıklı ziyaretlerin ve tanıtımların 
önem arz ettiği dile getirildi. 
Şili’de, Türk malı ve Türk yatırımları 
algısını geliştirmek için, somut plan 
hazırlanması kararı alındı.  

INVESTCHİLE İLE TOPLANTI,
2 EKİM 2018
InvestChile Direktörü Ian Frederick 
ile gerçekleştirilen görüşmede 
Şili’nin makro ekonomik verileri ve 
Türkiye’den Şili’ye yapılabilecek 
yatırımlar incelendi. Sektörel yatırım 
olanakları tanıtılarak, Şili’nin yatırıma 
en uygun olan sektörleri belirlendi. 

Şili’nin Uluslararası Değerlendirme 
Kurumlarına Göre Ekonomik 
Dereceleri:
• Fitch: A 
• Standard & Poor’s: A+
• Moody’s: A1
• DBRS: AA

Şili’deki Yatırım İmkanları
Madencilik: Şili 30 milyar ABD Doları 

değerinde maden ihraç eden ve dünya 
bakırının %28’ini üreten bir ülkedir. 
Dünya lithium rezervlerinin %54’ü Şili’de 
bulunmaktadır.
Şili, 200.000 uzmanlaşmış maden işçisine 
sahiptir. 2023 yılına kadar yaklaşık 15 milyar 
ABD Doları değerinde madencilik alanında 
yatırım imkanı sunmaktadır.

Enerji: Şili enerji sektörü, 2020 yılına kadar 
yaklaşık 15 milyar ABD Doları değerinde 
yatırım imkanı sunmaktadır. Şili, Elektrik 
yatırımlarında, NCRE raporlarına göre 
dünyada en çekici 4’üncü ülkedir. Güneş 
enerjisi yatırımlarında bölgede 1’inci 
sıradadır.

Gıda Endüstrisi: Şili, 2016 yılında 16 
milyar ABD Doları yiyecek ihraç etmiştir. Bir 
çok gıda konusunda dünyanın en büyük 
ihraçatçısıdır.

• Lojistik Performansı’nda LATAM ülkeleri 
arasında 2’nci sıradadır.
• Amerika Kıtasının en büyük şarap 
ihraçatçısıdır. Dünyadaki 4’üncü büyük şarap 
ihraçatçısı konumundadır.
• Dünya cevizinin 2’nci büyük ihraçatçısı ve 
kabuklu yemişler konusunda çok önemli bir 
ihraçat ülkesidir.
• Güney Amerika’nın gıda güvenliği 
konusunda 1’inci sıradadır.

Şili’de Türk Yatırımcılar İçin Potansiyel 
Vadeden Diğer Alanlar
• Şili’de otomotiv ana sanayi üretimi 
yapılmaması, otomotiv yedek parça 

ve orijinal ekipman sağlayıcısı firma 
bulunmaması sebebiyle yüksek 
kapasitesi, geniş ürün yelpazesi ve 
yüksek standartlarıyla Türk sanayinin 
lokomotif sektörlerinden olan otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız 
açısından potansiyel mevcuttur.
• Ülkede geniş çaplı bir sanayi 
üretiminin olmaması, makine, demir-
çelik, elektrik-elektronik, tekstil, 
hazır giyim, inşaat malzemeleri gibi 
diğer sektörlerde de ülkeyi ithalata 

bağımlı kılmaktadır. Bu potansiyelin 
değerlendirilmesi ve AB pazarına 
alternatif olacak Şili gibi uzak pazarlara 
giriş için, firmalarımıza uzak yol navlun 
desteği verilmelidir.
• Şili, sertifikalı tohumların önde gelen 
ihracatçılarındandır. Bu alanda iki ülke 
arasında iş birliği olanakları mevcuttur. 
Ayrıca, güney yarımkürede yer alması 
nedeniyle Türkiye ile ters mevsim 
avantajından dolayı tarım ürünlerindeki 
potansiyel değerlendirilebilir.



ŞİLİ - ARJANTİN HEYET ZİYARETİ SONUÇ RAPORU5

Fernandez, Şili’deki turizm altyapısı ve 
turizm verileri hakkında bilgilendirme 
yaptı. Yılda 5,6 milyon turistin 
ziyaret ettiğini ve yılda 237 Cruise 
gemisinin Şili’ye demir attığı bilgisini 
paylaşan Fernandez, Şili’nin bir çok 
turizm dergisinde en çok tavsiye 
edilen ülkeler arasında olduğunu 
dile getirdi. Güney Amerika’nın 
en çok ziyaret edilen noktalardan 
biri olan dünyanın en kuru çölü 
olan Atacama Çölü ve dünyanın 
en güneyinde bulunan buzulları, 
volkanları ve Şili sahillerini hakkındaki 
güncel bilgiler paylaşıldı. Türkiye 
ile Şili arasındaki turizmi arttırmak 

Türkiye-Şili İş Konseyi’nin Karşı Kanadı 
Şili-Türkiye İş Konseyi, Şili Endüstri 
Federasyonu (SOFOFA) çatısı altında 
kuruldu. İş Konseyi Başkanı olarak 
Celulosa Arauco Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sayın Charles 
Kimber atandı. Karşı Kanat, Türkiye 
ile Şili arasındaki iletişim kanallarını 
güçlerindirip karşılıklı ticaretin ve 
yatırımların artması konusunda çok 

büyük önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda, 10 maddelik Eylem Planı da 
imzalandı. Bu eylem planında; karşılıklı 
tanıtım, ticaretin önüne geçebilecek 
engellerin ortadan kaldırılması adına 
aktif faaliyet yürütme, düzenli ziyaretler 
geliştirip ilişkileri canlı tutmak ve iş 
yapmak için gelen girişimcilere destek 
sağlamak, iş konseylerinin öncelikli 
hedefleri arasındadır. 

amacıyla Sister-City anlaşması ve 
Türk dizileri ve Türkiye’den ihraç 
edilebilecek televizyon programları 
hakkında konuşuldu. DEİK/Türkiye-

SOFOFA/ŞİLİ-TÜRKİYE İŞ KONSEYİ’NİN KURULUŞU, 
3 EKİM 2018

ŞİLİ TURİZM BİRLİĞİ FEDERASYONU 
GENEL SEKRETERİ DİEGO 
FERNANDEZ İLE TOPLANTI, 
3 EKİM 2018

• Rafine bakırın hem Şili’nin ihracatında 
hem de Türkiye’nin ithalatındaki yeri ve 
önemi göz önünde bulundurulduğunda 
bu alanda iki ülke arasında iş 
birliğinin geliştirilmesinin önem arz 
ettiği düşünülmektedir. Ülkemizde 
mevcut bakır cevherini rafine bakıra 
dönüştürecek izabe tesisi yatırımı açığı 
olduğu dikkate alındığında, bu alanda 
Şili deneyiminden faydalanılabileceği 
değerlendirilmektedir. Şili’de bakır 
alanında önemli bir şirket olan 
CODELCO, devlete ait olup, bu 
firmayla bakır madenciliği ve rafine 
bakır imalatı alanında iş birliği yapılıp 
ortak projeler gerçekleştirilmesinin,  
ülkemiz bakır cevheri rezervinin 
hammadde olarak ihracı yerine 
katma değeri yüksek bakıra dönüşüp 
sanayinin kullanımına sunulması 
açısından değerlendirilmesinde fayda 
görülmektedir.

Şili İş Konseyi’nin davetiyle, Genel 
Sekreter Diego Fernandez Kasım 
ayında Türkiye’ye bir ziyaret 
gerçekleştirecektir. 
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Heyet Ziyareti Sonuç Raporu
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Bilecik, DEİK/Türkiye-Arjantin İş 
Konseyi Başkanı Simone Kaslowski, 
İş Konseyi Başkan Yardımcısı Alpay 
Güler, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Bilecik, TAV İşletleri A.Ş Genel 
Müdürü Ali Bora İşbulan ile birlikte B20 
zirvesine katılım gerçekleştirdi.
B20 zirvesinde, G20 üye ülkelerince 
belirlenen öncelikli konular ve küresel 

Bu temalar; Çalışma ve Eğitim 
(Employment and Education), Ticaret 
ve Yatırım (Trade and Investment), 
Büyüme Finansmanı (Financing 
Growth), Altyapı (Infrastructure) ve 
AR-GE çalışmaları (Innovations) gibi 
konuları kapsamaktadır.

Bu sene 6 Tema altında çerçevesinde 
gerçekleşen B20-Arjantin’in temaları;

sorunlar ele alınarak somut çözümler 
oluşturmak amacıyla iş dünyası 
uluslararası organizasyonlar ve sivil 
toplum örgütleri bir araya geldi.

B20 zirveleri, tarihsel olarak G20 
ülkelerinin çıkarlarına uygun pratik 
perspektif sağlamak ve yeni fikirler 
üretmek amacıyla belirli temalar 
altında çalışma komiteleri oluşturur. 

• Sürdürebilir Bir Gelecek İçin 
Küresel Sorunlar
• Çok Yönlü Ticari Sistem
• Altyapı + Enerji: Kalkınmanın İki 
Kaynağı
• Çalışma ve Eğitim’in Geleceği
• Kalkınmanın Önkoşulu, Şeffaflık
• Ekonomik Kalkınma Fırsatı, 
Dijitalleşme olarak belirlendi.

DEİK TÜRKİYE - ARJANTİN İŞ KONSEYİ
BUENOS AİRES-B20 ZİRVESİNE KATILIM

4-5 EKİM

İhracat (2017) 
159.288 Milyon ABD Doları

İhracat Ürünleri
Binek otomobilleri, Karayolu Taşıt 
Parça ve Aksamları, Demir ve Çelik 
Profiller, Sentetik İplik, Buzdolabı ve 

Derin Dondurucular

İthalat (2017) 
450.277 Milyon ABD Doları

İthalat Ürünleri
Küspe ve katı atıklar, kuru 

baklagiller, soya fasulyesi, yaprak 
tütün ve döküntüleri, yer fıstığı, 

pamuk

Toplam Dış Ticaret Hacmi 
609.560 Milyon ABD Doları

Dış Ticaret Dengesi 
-290.985 Milyon ABD Doları 

İKİLİ TİCARET
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B20-Arjantin zirvesi kapsamında, 
bu senenin temaları temel alınarak 
oluşturulan Çalışma Komiteleri sırasıyla; 

1. Employment and Education
2. Digital Economy & Industry 4.0
3. Financing Growth & Infrastructure
4. Trade and Investment 
5. Sustainable Food Systems
6. Energy, Resource Efficiency & 
Sustainability
7. SMEs Development
8. Integrity & Compliance

Oluşturulan çalışma komiteleri geleceğe 
yönelik somut çözümler üretmek amacıyla 
birçok karar almıştır. Bu kararlar Karar 
Dosyaları olarak paylaşılmıştır. 

ARJANTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
EKONOMİK İLİŞKİLERDEN SORUMLU 
MÜSTEŞARI ROBERTO JAVİER İLE 
TOPLANTI, 4 EKİM 

Arjantin Dışişleri Bakanlığı Ekonomik 
İlişkilerden Sorumlu Müşteşarı Roberto Javier 
ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Arjantin ekonomisi ve güncel sorunlar 
ele alınıp, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 
yapılan anlaşma konusunda bilgilendirilme 
yapıldı.  IMF’nin önerilerinin genel hatlarıyla 
paylaşıldığı toplantıda, Arjantin ile IMF 
arasında oluşan bu sürecin her yönüyle 
aktarıldı. 
Arjantin’in 1990’lı yıllarda gösterdiği 
ekonomik performans, ilk önce 1999 yılında 
Brezilya’daki krizden, ihracata zarar vermesi 

ile bir kriz dönemine girmiştir. Bu süreçte, 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 
yardım anlaşmaları sayesinde ekonomik krizin 
üstünden gelmeye çalışan Arjantin, 2001 
yılında yaşanan küresel kriz ile birlikte çok 
büyük kayıp yaşamıştır. Bankacılık sektörünün 
çöküşü ve şiddet olaylarının başlagıcı ile IMF, 
Arjantin’e yapılacak ödemeleri kesmiştir. 
Bunun sonucunda, 2002 yılında GSYİH, %11 
oranında gerileyip, enflasyon %41 oranında 
artış göstermiştir. İşsizlik oranı, %20’lere 
çıkmıştır. Bu süreç, günümüzde Arjantin’de 
yaşanan sorunların başlangıç noktasıdır. 
Uzun soluklu hükümetlerin, oluşturduğu 
sosyal ve ekonomik sistemin sonuçlarını 
günümüz Arjantin’i son derece açık bir 
şekilde yaşamaktadır. Son dönemde, Arjantin 
Pesosu’nun değer kaybı ve ülkede yaşanan 
ekonomik kriz, Arjantin’i yeniden IMF ile 
görüşmeye zorlamıştır ve yapılan anlaşmada, 
58 milyar ABD Doları değerinde yardım 
kararı alınmıştır. 

B20 ZİRVESİNE KATILIM 

1. Digital Economy & Industry 4.0 
(Dijital Ekonomi ve Sanayi 4.0)

Dijital ekonomi toplumun her katmanını 
içine alan, işletmelerin çalışma biçimini 
ve insanların yaşama biçimi değiştiren 
bir konu olduğundan, B20 Zirvesinde, 
özel sektör ve kamunun birlikte çalışarak 
ekonomik büyümeyi güçlendirmesi 
ve sosyal refahı arttırması konusunda 
adımlar atılması kararı alınmıştır. Özel 
sektör temsilcileri, hükümetleri bütüncül 
bir sistem kurulması ve bu konuda 
düzenleyici adımlar atması konusunda 
göreve çağırmaktadır. Bu süreç alınan 
kararla, 7 aşama olarak saptanmıştır. 

Bu aşamalar;
Dijital Yetenek (Digital Skills): Gelecekle 
oluşacak dijital ekonomik sisteme yönelik 
bu konularda donanımlı insan sermayesi 
yetiştirilmesi adına özel sektörün, 

kamu sektörü ile birlikte çalışması 
gerekmektedir.

Sanayi 4.0 (Industry 4.0): Hükümetlerin, 
Sanayi 4.0 ekosisteminin oluşum sürecini 
desteklemesi, kamu ve özel sektörün 
Ar-Ge çalışmaları konusunda birlikte 
çalışması bu sayede üretim sürecinde 
daha kaliteli ürünlere ulaşılması ve 
verimliliğin artması amaçlanmaktadır. 

Küresel İletişim (Global Connectivity): 
Dünya nüfusunun hala offline olan 
%50’lik kısmına ulaşmak adına G20’nin, 
özel sektörü altyapı çalışmaları 
yapması konusunda desteklemesi ve 
cesaretlendirmesi bu sayede ulaşılamamış 
bölgelerin daraltılması hedeflenmektedir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin (KOBİ) Kalkınması (SMEs 
Development): Günümüzde dünya iş 
gücünün üçte ikisini barındıran küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin verimliliğini 
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arttırmak adına dijitalleştirilme 
sürecine destek verilmesi önem arz 
etmektedir. Yapılan araştırmalara göre, 
var olan teknolojiler konusundaki 
bilgisizlik, bilinen teknolojilere ulaşma 
konusundaki yetersizlik çok büyük 
mali zararlara yol açmaktadır. Kamu 
sektörü için bu KOBİ’lerin önünü 
açmak adına teknolojileri tanıtan 
programlar geliştirmek önerilmiştir. 
Özel sektör içinse, büyük firmalar 
KOBİ’lerle iş birliği yaparak pazarlarını 
geliştirebilecekleri öngörülmüştür.

Finansal Teknolojiler (Fintech): 
Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler 
arasındaki finansal teknoloji farkı, 
birçok gelişmemiş ülkede bankacılık 
gibi sektörlere erişimin çok düşük 
olmasına sebep verdiğinden, özel 
sektörün kamu ile birlikte çalışarak 
dünyanın her bölgesine bu finansal 
teknolojilerin taşınmasını sağlaması 
hedeflenmektedir.

Siber-güvenlik (Cyber-security): 
Dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 
bu konuda suç oranı da her gün 
artmakta olduğu saptanmıştır. 2017 
yılında $600 milyar ABD Doları, siber 
güvenlik çalışmalarına harcanmıştır. Bu 
harcamaları azaltmak ve uluslararası bir 
bütünlük sağlamak adına hükümetler, 
bu konuda uzmanlaşmış özel sektör ile 
iş birliği yapmalıdır. Sektörler arası ve 
sınır ötesi iş birliği bu konuda çözüm 
için en önemli adımdır. 

2. Energy, Resource Efficiency and 
Sustainability (Enerji, Kaynak Verimliliği 
ve Sürdürülebilirlik) 

İş dünyasının, G20 ile birlikte çalışarak, 
karbona dayalı enerji kaynaklarını 
kullanmasını azaltmak, yenilenebilir 
kaynaklar konusunda Ar-Ge çalışmaları 
yapmaları, Birleşmiş Milletler sürdürebilir 
kalkınma amaçlarına uygun bir şekilde 
hareket etmek için oluşturulan çalışma 
grubu 5 tane öneri oluşturmuştur. 

Bu öneriler;
• Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Sürecinin 
Hızlandırılması (Energy Transition)
• Enerji verimliliğinin arttırılması (Energy 
Efficiency)
• Enerjiye erişimin kolaylaştırılması (Access 
to Energy)
• Dönüşsel Ekonomi (Circular Economy)
• Küresel İklim Değişikliğine Adaptasyon 
(Climate Change Adaptation)

3. Trade & Investment (Ticaret ve 
Yatırım)

İş dünyası, kuralların temel alındığı ve 
herkese açık olan ticaret kanallarının 
devamını sağlamak, ekonomik büyümenin 
ve kalkınmanın devam etmesi için çok 
önemli olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple 
kurulan Çalışma Komitesi’nin oluşturduğu 
Ticaret Ajandası bu 3 öncelikli konudan 
oluşmaktadır. 
Bu konular;
• Devlet etkisinde oluşan haksız rekabetin 

önüne geçilmesi
• Şeffaf ve sağlam bir ticaret ortamı 
yaratmak için, dijital çağa uygun kuralların 
çıkarılması
• Finansal ulaşımı kolaylaştırarak, düzenleyici 
ortamı basitleştirerek ve bariyerleri 
azaltarak, Kobilerin ve mikro işletmelerin 
sisteme katılımını konusunda güvence 
sağlamak, 

Çalışma Komitesi’nin oluşturduğu Yatırım 
Ajandası ise, özel sektörün yatırımı 
kolaylaştırmak adına yapılan görüşmelerde 
pro-aktif rol alması böylelikle, öngörülebilir, 
şeffaf, ayrımcı olmayan ve fikri mülkiyet 
hakkına saygı duyan bir sistem konusunda 
kararlar almıştır. 

Bu kararlar;
• Yatırım Gözetleme Mekanizması 
oluşturulması
• Dünya Ticaret Örgütü’nün, yapısal 
fonksiyonlarının geliştirilmesi ve reformlar 
yapılması 

4. Financing Growth and Infrastructure 
(Büyüme Finansmanı ve Altyapı)

Dünyanın Altyapı harcamaları 2035 yılında 
$70 trilyon ABD Doları değerine ulaşacak 
ve bu konudaki finansman yetersizliği 
ve finansmanın dağılımı B20 zirvesinin 
oluşturduğu Çalışma Komitesi için önemli 
bir konu arz etmektedir.
Çalışma Komitesi bu konuda G20 liderlerine 
aşağıdaki önerileri sunmaktadır. 
• Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının 

gücünü arttırarak, Altyapı Projelerine 
verilen finansmanın arttırılması, projelerin 
bir yatırım olanağı olarak sunulup banka 
güvenilirliği sağlanması ve bu süreçte piyasa 
ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve yatırım 
yapılabilir projeleri, özel yatırımcıların ilgisini 
çekecek konularda sunmak.
• Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarının (PPP) 
rolünü netleştirerek, gücünü arttırmak 
ve tedarik mekanizmaları oluşturmak ve 
yürütülen projelerin gücünün tanıtılmasında 
yardımcı olmak
• Fiyatı karşılanabilir konutlar konusundaki 
boşluğu daraltmak adına politikalar 
üretilmesi, kaynak verimliliğini arttırmak 
ve alıcıların finansal araçlara ulaşımı 
kolaylaştırmak 
• Ekonomik büyümeyi, istikrarı ve altyapıya 
yönelik yatırımları güvence altına alacak 
finansal düzenlemeler gerçekleştirmek

5. Employment & Education (Çalışma ve 
Eğitim)

Günümüzde özellikle gelişmemiş ülkelerde 
eğitim yetersizliklerinden dolayı bir piyasaya 
yönelik insan sermayesi oluşamamaktadır. 
Bunun yanında, kadınların iş hayatına 
katılmamasıyla birlikte gelişmemiş ülkelerde 
büyük bir uluslararası anlamda yeterli insan 
eksikliği ortaya çıkmaktadır. B20 Çalışma 
Komitesi’nin bu konu ile alakalı önerileri 
aşağıdaki gibidir;
• İşgücü piyasasının açık, dinamik ve 
kapsayıcı olması konusunda adımlar 
atılmalıdır.
• Kadınların ve engellilerin iş gücüne katılımı 
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için çalışmaların arttırılması gerekmektedir. 
• Resmi olarak çalışmayan iş gücünün önüne 
geçilmelidir. Bütün işçilerin resmi olarak 
çalışması G20 ülkelerinin birinci önceliği 
olmalıdır.
• Girişimciliğin ve yenilikçiliğin desteklenmesi

6. Integrity & Compliance (Bütünlük ve 
Uygunluk)

B20’nin en büyük önceliklerinden biri de 
yolsuzlukla mücadeledir. IMF raporlarına 
göre yılda 2 trilyon ABD Doları rüşvet için 
kullanılmaktadır. Yolsuzlukla mücadele 
kapsamında somut ve yenilikçi çözümler 
üretebilmek için B20, G20 ülkelerinden 
Yolsuzlukla Mücadele ve Bütünlük Komitesi 
(CIES) kurulmasını talep etmektedir. Bunun 
yanında sunulan öneriler;

• Altyapı konulu kamu ihalelerinde bütünlük 
ve şeffaflık sağlamak
• Kamuya ait şirketlere yüksek standartta etik 
ve bütünlük kazandırmak
• En yararlı olacak şekilde, şeffaf bir kamu 
ihalesi sistemi oluşturmak
7. Sustainable Food Systems (Sürdürebilir 
Yiyecek Sistemleri)

Sürdürebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable 
Development Goals) kapsamında, Zero 
Hunger (Sıfır Açlık) konusu, B20 ülkeleri için 
de büyük önem arz etmektedir. Çalışma 
komitesi bu konuda 5 tane öneri sunmuştur. 
Bu öneriler sırasıyla;
• Küresel yiyecek ticaretinde bariyerleri 
azaltmak

• Gıdasızlık sorununu, kötü beslenmeyi 
ve obezite hastalığını tamamen ortadan 
kaldırmak
• Teknolojik gelişmeleri teşvik etmek, böylece 
yiyecek atıklarını ve israfını azaltmak
• Çevreyi korumak konusunda güvence 
vermek
• İklim değişikliklerine adapte olmak
B20 aynı zamanda kamu ve özel sektörün 
birlikte çalışacağı alanların oluşturulması 
için verdiği öneriler, ekosistem yönetimini, 
tarımsal arazilere yapılacak altyapı 
çalışmalarını ve tüketicilerin eğitimini 
kapsamaktadır.

8. SMEs Development (Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Kalkınması)

KOBİ’ler dünyadaki işletmelerin %95’ini, 
toplam işin %60-70’ini ve dünya GSH’sinin 
%55’ini oluşturmaktadır. KOBİ’ler doğru 
rekabet ortamına ve ekonomik istikrara 
ihtiyaç duyduklarından G20 ülkelerine bu 
süreçte çok görev düşmektedir.
Bu görevler;
• Girişimcilik konusunda eğitim ve teşvik 
sağlamak
• Eğitimli iş gücünü elde tutabilmek için, 
KOBİ’ler geliştirilmesi
• KOBİ’lere finansman sağlamak
• Kendi oyun alanlarında rekabet 
edebilmeleri için rekabeti düzeyini 
düzenlemek
• Küresel Değer Zincirine girebilmeleri 
konusunda teşvikler sağlamak
• Dijital platformlara eşirimin kolaylaştırılması 
ve bununla alakalı altyapılar ve eğitimler 

konusunda kamu ve özel sektör ile birlikte 
çalışılması gerekmektedir.

Arjantin’de Önümüzdeki Dönem 
Gerçekleştirilecek Projeler
Arjantin’de 220 milyar ABD Doları değerinde 
birçok sektörde yatırım imkânı mevcuttur. En 
büyük yatırım olanakları altyapı, madencilik 
ve enerji sektöründe bulunmaktadır. Altyapı 
sektöründe 130 milyar ABD dolar değerinde, 
enerji ve madencilik sektöründe ise 70 
milyar ABD Doları değerinde birçok proje 
bulunmaktadır.

Altyapı sektöründe 60 tane Kamu-Özel 
Sektör Ortaklığı (PPP) projesi bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları;

• Parana Nehri Köprüsü
o 2 köprü
o 24-36 ay taahhütlü
o 2018-III. çeyreğinde ihaleye açılacak
o 50 metre yükseklikte, çift şerit iki yöne
o Santa Fe ve Parana arasında 
o PPP

• Buenos Aires Metro Projesi
o 1,4 milyar ABD Doları değerinde
o 7 yıl inşaat süresi
o Yolların, istasyonların, trafik tabelalarının, 
sistem otomasyonundan sorumlu
o Metro A ağını modernize etmek (36 milyon 
ABD Doları), Metro C (160 milyon ABD Doları), 
Metro D (324 milyon ABD Doları) değerinde
o Yeni Metro F ağını inşa etmek için 899 
milyon ABD Doları ihale açılacak, bu ağ 7 
istasyondan oluşup, A, B, C, D, metro ağlarıyla 

transfer noktasını ve bütün tabela ve sinyallerini 
inşa edilecek, otomasyon sistemi kurulacaktır.

• Buenos Aires, Santa Fe ve Cordoba 
Şehirlerini Kapsayacak Ulusal Konut Projesi 
o 1.5 milyon Konut
o Her konut 55 metrekare olarak dizayn 
edilecek
o 46 bin ABD Doları maliyeti olacak şekilde 
(Altyapı ve Arsa fiyatı hariç)
o 2017 yılında başlayacak
o Arsa PPP tarafından sağlanacak
o Yılda 100 bin adet ev olacak şekilde, 4 yılda 
400 bin konut garantili

• Buenos Aires Limanı
o 8 yıllık inşaat süresi
o 25 yıllık imtiyaz sözleşmesi (10 sene daha 
uzatılabilir)
o Proje, Limanın ve ekipmanların 
modernizasyonunu sağlamak böylece yeni 
jenerasyon gemileri kabul edebilecek duruma 
gelmesi
o 4 aşamada bitmesi öngörülüyor
o Buenos Aires Limanı, Arjantin’in en büyük 
limanı ve Atlantik Okyanusuna geçisin 
sağlanabildiği bir noktada yer alıyor.

• 637 MW Chihuido Çok Amaçlı Baraj 
Projesi
o Konum: Neuquen Nehri, Patagonia
o 2,2 milyar ABD Doları
o PPP
o EPC şirketlerine açık
o 60 aylık inşaat süresi
o Amaçlar: Yiyecek güvenliği, yenilenebilir 
enerji üretimi ( 637MW), Sulama (70k ha)
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