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Türkiye-Moğolistan Yuvarlak Masa Toplantısı

TC Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,
Moğolistan Başbakanı Sayın Khurelsukh Ukhnaa,
Sayın Bakanlarım, Büyükelçilerim, MV’llerim,
İş Konseylerimizin Başkan ve Üyeleri,
Türkiye ve Moğolistan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Türkiye-Moğolistan Yuvarlak Masa Toplantımızda, sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu-DEİK adına selamlıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bundan bir ay önce, 8 Martta, Büyük Hural Başkanı Sn Enkhbold Miyegombo ve
değerli heyetini İstanbul’da ağırlamıştık.
Moğolistan, Türkiye’ye coğrafi olarak oldukça uzak olsa da, sınır komşumuz olmayan
bu ülkedeki dostlarımız tarafından “üçüncü komşu” olarak adlandırılmanın onurunu yaşıyor.
Tarihte görülen ilk Türk devletlerine başkentlik eden Ötüken’e ve yine tarihte ilk defa
“Türk” isminin yazılı olarak bulunduğu Tonyukuk Anıtı ve Orhun Anıtları’na ev sahipliği etmesi
nedeniyle de biz Türkler için anlamı büyük bir ülkedir.
Bu uzak komşumuzla ilişkilerimiz, ilk diplomatik temasımızın başladığı 1969 yılından
beri, yavaş da olsa, gelişiyor. Ülkelerimiz arasında imzalanan 100’den fazla anlaşma ile, ikili
ticaretimiz de, yeterli olmasa da, son yıllarda nispeten artmaya başladı.
Karşılıklı yatırım ve ticaretin, ülkeler arasında bağlayıcı ve bütünleştirici bir etkisi
olduğuna inanıyorum. Bu noktada, DEİK ve karşı kanadımız, Moğolistan Milli Ticaret ve
Sanayi Odası’na, önemli bir misyon yüklendiğini düşünüyorum.
Sayın Başbakanlarım, Değerli Katılımcılar,
İzninizle, Başkanı olduğum DEİK hakkında, kısa bir bilgi vermek 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 arasında
yer alan Moğolistan İş Konseyimiz de, 17 yıldır, iki ülke arasında ticari diplomasi faaliyetleri
yürütüyor ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışıyor.
Bugün benimle birlikte, hem Moğolistan’la iş yapan, hem de iş yapmak isteyen
işadamlarını temsilen, küçük, ama önemli bir grupla işadamımız burada.
Heyetimizde, Kırmızı Et ve Ürünleri, Deri ve Mamulleri, İnşaat ve Altyapı yatırımları
ile, Turizm alanında etkin firmaların temsilcileri var.
Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin en hızlı şekilde, önce 50 milyon $’a ulaşması,
orta vadede ise 200 milyon $’ı yakalaması için, Türk iş dünyası olarak istekli ve heyecanlı
olduğumuzu belirtmekten mutluluk duyuyorum.
Elbette, iki ülkenin ticari faaliyetlerine ivme kazandıracağına ve dış ticaretimizde etkili
rol oynayacağına inandığımız “Tek Kuşak-Tek Yol” Projesi de, umut ediyorum ki, ÇinMoğolistan-Rusya ekonomik koridoru ile, uzak komşumuz Moğolistan’ı, bize hayli
yakınlaşacak. Bu vesileyle Türkiye, Moğolistan’ın, başta Avrupa olmak üzere, uzak ülkelere
açılan kapısı olacak.
Bu duygularla sözlerime son verirken, toplantımızı teşrif eden, başta Başbakanlarımız
olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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