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Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları 2017 (RECCA) Çerçevesinde 

Düzenlenen İş Forumu 

1 Mart 2017, İstanbul 

Ömer Cihad Vardan - DEİK Başkanı 

 

Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Humayoon Rasaw; 

Ekonomi Bakan Yardımcım Sayın Fatih Metin;  

Türk ve Afgan İş Dünyalarının Değerli Temsilcileri; 

Kıymetli Basın Mensupları; Hanımefendiler-Beyefendiler; 

 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

 

Kardeş ülke Afganistan’ın her alanda desteklenmesi, Afgan halkının parlak ve müreffeh bir 

geleceğe ulaşması yönündeki ortak arzu ve hedefimiz doğrultusunda, 2005 yılından bu yana 

gerçekleştirilen, Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferanslarının 2017 yılı etkinlikleri 

çerçevesinde düzenlenen ilk İş Forumu'na hepiniz hoş geldiniz. 

 

Sayın Bakanlar;  

Kıymetli Konuklar; 

  

Sözlerime, Türkiye’nin öteden beri, Afganistan’ın beşeri kalkınmasına ve ekonomik 

gelişmesine büyük önem atfettiğini belirterek başlamak istiyorum. 

 

Şöyle geriye dönüp bakıldığında, net olarak görülecektir ki, Türkiye, Afganistan’ın 

güvenliğinin, yeniden yapılanmasının ve kalkınmasının sağlanması; Afgan halkının refah ve 

huzur içerisinde yaşayabilmesi amacıyla önemli miktarda kaynak ve insan gücünü seferber 

etmiştir.  

 

Bu çerçevede Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kalkınma yardımlarını Afganistan'a 

yaparken, her zaman Afgan halkına yardım elini uzatmıştır. 

 

 

 



 

 

 

 

Afgan Silahlı Kuvvetlerinin eğitiminden, kalkınma ve yeniden yapılanma programlarına; 

eğitim-öğretim, sağlık ve tarımdan altyapı inşaatlarına kadar birçok alanda önemli projeleri 

gerçekleştirmiştir.  

 

Hatta bizatihi babam, Çukurova İnşaat olarak, 2001’in sonunda Afganistan’a giden ve ilk 

uluslararası kontratı yapan kişidir. Babam, Afganistan’da ilk olarak Salang Tünelinin ve kar 

galerilerinin rehabilitasyonu ile iş yapmaya başladı. Sonrasında Gülsan İnşaat firmasıyla 

beraber Kabil-Kandahar Yolu, Kabil-Herat Yolu inşaatları gibi birçok başarılı projeye imza 

attılar. Aynı onlar gibi birçok Türk firması da, Afganistan’ın yeniden inşasında önemli rol 

aldılar.    

 

İşte bu şekilde biz iş dünyası temsilcileri olarak, güçlü bölgesel işbirliğinin dün olduğu gibi 

bundan sonra da Afganistan’ın yeniden inşa sürecinde kilit rol oynayacağını biliyoruz.  

 

Tabii ki, bu çerçevede sadece Türkiye değil, coğrafyamızdaki tüm ülkelerin ve ilgili iş 

dünyasının da Afganistan’ın yeniden inşa sürecinde el ele vermesi gerekiyor.  

 

Dolayısıyla Saygıdeğer Konuklar, bugün gerçekleştirmekte olduğumuz bu İş Forumunda, 

sadece Türk ve Afgan iş dünyalarının temsilcilerini değil; Afganistan dostu diğer ülkelerin iş 

insanları ve üst düzey yetkilileriyle çok taraflı ve uluslararası kurumların kıymetli temsilcilerini 

de bir araya getirmiş bulunuyoruz.  

 

Bu vesileyle bugün aramızda İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, 

Türkmenistan,  Fas ve Bulgaristan’dan katılımcılarımız var.  

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT’ten, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası 

Finans Kurumu IFC’den, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Asya Kalkınma 

Bankası (ADB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) gibi çok farklı uluslararası örgütlerin 

temsilcileri de bizlerle birlikte.  

 

Ve amacımız, bugün gerçekleştireceğimiz paneller ve B2B görüşmeler ile Afganistan’ın 

inşasında yeni bir dönemi başlatmak. Çünkü bizler ülkelerdeki güvenin, refahın, istikrarın en 

önemli garantisinin ekonomik ve ticari canlılık olduğuna inanan kişileriz.  

 

 



 

 

 

 

 

Afganistan’ın bulunduğu bölgede oluşacak bir ticari-ekonomik canlanmanın, 

Afganistan’ın olduğu kadar, Afganistan’a komşu ve çevre ülkelerin ve nihai süreçte 

tüm Asya’nın menfaatine olacağını da biliyoruz. 

 

İşte bu çerçevede bugün gerçekleştirmekte olduğumuz, RECCA 2017’nin ilk İş Forumu’nda, 

tüm bölgemiz için önemli konuları masaya yatıracağız.  

 

Açılış oturumumuzun hemen ardından gerçekleşecek panellerde katılımcılarımız, Orta, 

Güney ve Güney Batı Asya ülkelerinin hükümet temsilcileri ile bir araya gelecekler; enerji ve 

doğal kaynaklar alanlarında işbirliklerini, özel sektör-kamu ortaklıklarını ele alacaklar.  

 

Sonrasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerde ise, özellikle KOBİ’lerin ihtiyaçlarına 

yönelik stratejik işbirliklerinin sağlanmasını hedefliyoruz.  

 

Bu vesileyle sözlerime son verirken, bu forumda yapılacak görüşmeler ve kurulacak yeni iş 

bağlantılarının şimdiden sağlıklı ve verimli olmasını diliyor, buluşmamızın ülkelerimiz ve 

bölgemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

 

Ayrıca başta Sayın Bakan ve Bakan Yardımcım olmak üzere, İş Forumumuza iştirak eden 

tüm katılımcılara teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 


