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Türkiye – Çad Sağlık Bakanı ve Heyeti ile Tanışma Toplantısı

Sayın Çad Sağlık Bakanı Aziz Mahamat Saleh,
Sayın Büyükelçi,
Değerli Misafirler,
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp KAHVECİ,
Sağlık İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gazi YİĞİTBAŞI ve Üyeleri,
Türkiye-Çad Tanışma Toplantısında, sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler KuruluDEİK adına selamlıyorum, hepiniz hoş İstanbul’a geldiniz.
Toplantımızda Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanımız Hakan Karaca da bulunacaktı
ancak, bir son dakika gelişmesi nedeniyle katılamadı. Ama, Sağlık İş Konseyi Başkanımız,
Gazi Hocamız burada.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye’den Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği
işadamı heyetiyle Çad’ı ziyaret ettik ve misafirperver bir şekilde karşılandık. Oldukça verimli
toplantılarla 7 çok önemli anlaşmaya imza attık ve yeni bir işbirliği dönemini başlattık.
Umarım sizler de burada evinizin konforunu bulabilirsiniz ve burada geçen toplantılar da her
iki taraf için de aynı ölçüde verimli ve kazançlı olur.
Bir Afrika atasözü okumuştum geçenlerde şöyle diyordu: “Hızlı gitmek istiyorsan
yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber.”
Türkiye ve Sahra altı ülkelerinin ilişkileri yeni yeni gelişiyor ve ben inşa edeceğimiz
ilişkilerin uzun ve çok uzaklara, yüksek hedeflere varan bir yolculuk için olduğuna
inanıyorum.
Sayın Bakan, Değerli Katılımcılar,
İzninizle, kısaca DEİK’i anlatmak istiyorum.
DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize eden bir platform olarak,
yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını analiz etmek ve ülkeler arası karşılıklı ticareti
artırmak için, gönüllü üyelik esasına göre çalışıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi ve
yabancı yatırımcının Türkiye’ye açılan kapısı olarak, 32 yıldır ülkeler arasında köprüler
kuruyoruz.
Faaliyetlerimizi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın belirlediği yolda,
Ekonomi Bakanımızın koordinasyonu ve desteğiyle sürdürüyoruz.

137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Bu konseyler ülkeler
arasında karşılıklı ticari diplomasi faaliyetleri yürütüyor ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
için çalışıyor.
2015 yılında kurulan Türkiye-Çad İş Konseyimiz de henüz çok yeni olsa da
kuruluşundan beri iki ülke ilişkileri arasında bir sıçrama kaydetmemizi sağladı. 2002’den beri
diplomatik temasları başlayan bu iki ülke arasında şimdiden eğitim, tarım ve hayvancılık
alanlarında bir dizi ortak proje yürütülüyor.
Aynı şekilde 2010 yılında DEİK çatısı altında kurulan Sağlık İş Konseyimiz de Türkiye
Organ Nakli Vakfı (TONV) ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) öncülüğünde
2015 yılının Nisan’ında kuruldu. DEİK de bu konseyiyle bugüne dek başarılı projelere imza
atan bir sivil toplum platformu olan Uluslararası Organ Nakli Ağı’nın (International Transplant
Network-ITN) kuruluşundan bu yana en önemli paydaşlarından biri olarak sorumluluk almaya
devam ediyor.
Biz bu anlamda Türkiye’nin sağlık

alanındaki bilgi birikimi ve deneyimini

paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi daha iş konseyimizin kurulmasının üstünden bir
yıl geçmişken, 45 Milyon $ seviyesine ulaştı. Ancak Türk iş dünyasını temsilen şunu
söyleyebilirim ki bizler yeni projeler ve iş birlikleri için oldukça istekli ve heyecanlıyız. Özellikle
sağlık ve eğitim alanlarında ikili ilişkiler açısından çok yüksek bir potansiyel olduğunu
düşünüyorum.
Başta Çad’ın Sağlık Bakanı Sayın Aziz Mahamat Saleh olmak üzere tüm
katılımcılara teşekkür ediyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

