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Hitabet 

T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 

Çekya’nın Tarım Bakanı Sayın Marian Jurečka 

Türk ve Çek İş Dünyalarının Kıymetli Temsilcileri 

Hanımefendiler-Beyefendiler 

Değerli Katılımcılar 

 

DEİK hakkında 

Bizler DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere 
yetkilendirilmiş; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş kurumuz.  

DEİK’i oluşturan 101 Kurucu Kuruluşumuz ülkemizin en önemli ve en kapsayıcı iş örgütleri. 

127’si ülke bazlı, toplam 134 İş Konseyimiz ile bizler, Türk özel sektörünün dinamizmini, 
yatırım iştahını ve tecrübesini temsil ediyoruz.  

Sayın Halil Kulluk Bey’in Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Türkiye-Çekya İş 
Konseyimiz de, 134 İş Konseyimizden sadece bir tanesi ve ülkelerimiz arasında ikili ticareti, 
yatırımı ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, kurulduğu 1991 yılından bugüne çalışmalarına 
devam ediyor.  

DEİK olarak bizler 1.000’i aşkın üye firmamızla, her sektörde varız: inşaatta, müteahhitlikte, 
enerjide, eğitimde, gıda sektöründe, tarım ve hayvancılıkta...  

Ülkemizin lokomotif tüm sektörlerinde üyelerimizle, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde fark 
yaratmayı, ikili ticari ilişkilerimizi dünyanın dört bir köşesinde geliştirmeyi amaçlıyoruz.  

 

Türkiye-Çekya Ekonomik Görünüm 

Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticari hacmimizin son yıllarda düşüş eğilimi gösteriyor.  

2013 yılında yakaladığımız 3.4 milyar ABD Dolarlık ticaret hacmi, 2015 yılında 2.7 milyar 
ABD Dolarına kadar geriledi.  

 



 

 

 

 

2016 yılını ise 3.1 milyar ABD Doları ile kapatmış bulunuyoruz.  

Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında ülkenize 
gerçekleştirdiği resmi ziyarette (Başbakan sıfatı ile), iki ülke arasındaki ticaret hedefini, 2015 
yılı sonuna kadar 5 milyar ABD Doları olarak belirlemişti.  

2015 yılı sonu itibariyle maalesef bu hedefe ulaşamadık. Ancak ulaşmak için daha fazla 
çalışmalı, daha çok işbirliği yapmalıyız.  

 

Hedef 5 milyar ABD Doları ikili ticaret hacmi  

Özellikle enerji sektöründe önemli bir fırsat penceresi mevcut: elektrik enerjisi, hidroelektrik 
santralleri, termik santralleri, bu noktada doğalgaz dönüşümle ilgili atılımlar izlemeli.  

Turizm sektörü keza... Prag, Türk vatandaşları için önemli bir turizm destinasyonu. Bizler 
istiyoruz ki Çekler için de İstanbul ve Türkiye, önemli bir turizm destinasyonu olsun.  

Sadece enerji ve turizm ile de sınırlı kalmayalım... hatta sadece kendi ülkelerimiz ile de sınırlı 
kalmayalım. Üçüncü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirelim. Türkiye’nin müteahitlik başta 
olmak üzere alt yapı-üst yapı ve inşaat sektörlerindeki öncü rolü artık herkesin malumları. 
Dolayısıyla bizler, sizler ile ortak olarak üçüncü ülkelerde de başarılı çalışmalara imza atmak 
istiyoruz.  

 

Çekya: Avrupa-Atlantik alanında önemli bir müttefik/AB’de bir dost 

 

Hiç şüphesiz Çekya bizler için sadece ticari bir ortak değil. Aynı zamanda stratejik de bir 
ortak; sağlam bir dost; Avrupa-Atlantik alanında önemli bir müttefik.  

Uluslararası barış, istikrar ve işbirliğinin pekiştirilmesi yönündeki görüşlerimizin büyük ölçüde 
örtüştüğünü bir ülke. 

Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Çekya’nın ülkemizin AB üyeliği konusunda 
vermiş olduğu destek. Bizler bundan her zaman büyük mutluluk duyduk. Her ne kadar 
ülkemizin AB üyeliği henüz gerçekleşmemiş olsa da, AB karar alma mekanizması içerisinde 
Çekya gibi ‘dost bir ülkenin’ varlığı bizleri mutlu ediyor.  

AB demişken, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi sürecini de es 
geçmeyelim.  

Malum Türkiye-AB ilişkilerinde 2016 yılının ilk yarısında yaşanan olumlu gelişmeler, maalesef 
ki 2016 yılının sonunda gerilime dönüştü. Avrupa Parlamentosu’nun ‘Türkiye ile müzakereleri 
askıya alma’ çağrısı ise 50 yılı aşkın bir süredir devam eden ilişkilerimizde bir utanç 
simgesidir.  

Bizler Türk iş dünyası olarak ülkemizin AB üyeliğini hep destekledik; destekliyoruz. Ancak 
son dönemde ilişkilerin siyasi boyutunun ağırlık kazanması, ekonomik ve sosyal alandaki 
kazanımlarımızı da gölgeliyor. Buna da göz yummak istemiyoruz.  

 



 

 

 

 

Önümüzdeki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi zorlu bir süreç var. Burada Çek 
dostlarımızın yardımı ve desteklerini her zaman olduğu gibi yine bekliyoruz. Özellikle tarım 
sektöründe ciddi bir dönüşüm bizleri bekliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor.  

 

Tarım ile ilgili  

Ülkelerimiz arasındaki ikili ticarette belirlenen hedeflere erişmemizde, bir çok sektör olduğu 
gibi tarım ve bağlı sektörlerin önemli rol oynayacağına inanıyorum.  

Biliyorsunuz tarımın insan hayatındaki önemi, hepimizce bilinen bir gerçek.  

Tarımsal üretim ve gıda güvenliği son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Özellikle son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gıda kıtlığı tarımsal üretimin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor. 

Bu yüzden tarımsal üretim sorununun çözülmesi için ulusal ve uluslararası stratejilerin 
geliştirilmesi ve bu alanda verimli ve etkin bir işbirliği yapmak çok önemli.Tarımsal üretim 
alanında ‘sorumlu’ yatırımlar bu sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır.  

 

 

 


