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DEİK Türkiye-Moldova İş Forumu 

16 Aralık 2016, İstanbul 

Ömer Cihad Vardan  - DEİK Başkanı 

 

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı, Sayın Octavian 

CALMIC; 

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ; 

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Sayın İrina VLAH; 

Türkiye ve Moldova iş dünyalarının değerli temsilcileri; 

Hanımefendiler – Beyefendiler;  

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Sayın Calmic’in Türkiye ziyareti vesilesiyle kıtaların birleştiği bu 

güzel şehirde, Türkiye – Moldova İş Forumunu düzenlemiş bulunuyoruz. 

İstanbul’a ve forumumuza hepiniz hoş geldiniz; sefalar getirdiniz.  

 

Sayın Calmic; Saygıdeğer Misafirler; 

Bizler, DEİK olarak Türk İş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmekle 

görevlendirilmiş bir kurumuz.   

Faaliyetlerimizi, iş konseyleri vasıtasıyla yürütüyoruz. Bugün 134 iş 

konseyimiz var ve bunun da 127’si ülkeler bazında. Bir başka deyişle 127 

ülke ile direk temastayız, faaliyet içindeyiz. 

Türkiye-Moldova İş Konseyi de bunlardan biri ve Konseyimiz, Moldova’nın 

bağımsızlığının ilanından 2 yıl sonra, 1993 yılında kuruldu. O günden bu 
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yana da Türkiye ve Moldova arasında iş ve yatırım imkânlarını geliştirmeye 

çalışıyor.  

Konseyimizin karşı kanadı, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası. Türkiye 

kanadının Başkanı da Sayın Sinan Bora. Her iki kanada da ülkelerimiz 

arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirme çabalarından dolayı 

teşekkür ederim.  

 

Sayın Calmic, 

Moldova’nın bağımsızlığının 25. yılına rastlayan bu anlamlı ziyaretiniz 

vesilesiyle çok yönlü ilişkilerimizi, karşılıklı saygı, güven ve yarar temelinde 

ilerletmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

İki ülke arasında 1 Kasım 2016’da yürürlüğe giren STA’nın getirdiği 

dinamizm ile ilişkilerimizin ticaret ve karşılıklı yatırımlar dâhil olmak 

üzere, yeni bir boyuta taşınması gayreti içindeyiz. 

STA ve karşılıklı vize muafiyetine ek olarak, Yatırımların Karşılıklı Teşviki 

ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmeyi Önlemeye İlişkin 

Anlaşma’nın daha önce imzalanmış olması; girişimcilerimiz arasında 

işbirliğinin önünü tamamen açmış oldu.  

Bu şekilde, şu an için yarım milyar ABD Doları seviyesindeki ikili 

ticaretimizi, önümüzdeki dönemde bir milyar seviyesine; karşılıklı yatırım 

stoğumuzu da daha ileri seviyelere çıkarmayı arzuluyoruz. 

 

Sayın Başbakan Yardımcısı; Sayın Bakanım;  Değerli Katılımcılar; 

Sözlerimin sonunda, bir yandan ikili ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken, 

diğer yandan da Moldova’nın devam eden AB adaylık sürecini 

desteklediğimizi belirtmek isterim.  
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Bu vesileyle, bugün bizlere bir araya gelme imkanını verdiğiniz için hepinize 

şükranlarımızı arz eder, toplantımızın ülkelerimize yarar getirmesini 

dilerim.  

 


