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	 Küba	Dış	Ticaret	ve	Yatırım	Bakanlığı	Avrupa	Direktörü

•  LOURDES MORELL SANTOS
	 Küba	Ticaret	Odası	Uzmanı	
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TOPLANTI 
NOTU
Türkiye - Küba İş Konseyi, Interconnected 
Business Series: Türkiye - Cuba webinarı, 
T.C. Havana Büyükelçisi Berris Ekinci, 
Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto 
Amoros Núñez, Küba Ticaret Odası 
Başkanı Antonio Luis Carricarte Corona’nın 
katılımlarıyla ve İş Konseyi Başkanımız 
Bülent Aymen’in moderatörlüğünde 9 
Mart 2021 Salı günü gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yapılan açılış 
konuşmalarının akabinde katılımcılar, şirket 
tanıtımları amaçlı gıda/tarım ürünleri, 
sağlık/ ilaç ve demir/çelik olmak üzere üç 
farklı sektörel odaya ayrılmıştır. Etkinlik, 80  
iş insanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.



BÜLENT AYMEN
DEIK/Türkiye – Küba Iş Konseyi Başkanı

DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı Bülent Aymen  yaptığı konuşmada, ül-
kelerimiz arasındaki ticari ilişkileri bir üst seviyeye taşımak ve ticarete ilişkin bir 
yol haritası oluşturmak adına bu tarz etkinliklerin büyük önem arz ettiğini dile 
getirdi. Özellikle sağlık sektöründe yapılacak olan yeni ortak projelerin ikili tica-
ri ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını belirten Aymen, DEİK Interconnected 
Business Series toplantılarının ana hedefinin, firmaların buluşması ve tanışmasını 
sağlayarak, karşılıklı iş birliği arayışlarında ilk adımın atılmasında platform oldu-
ğunu vurguladı.
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Küba Ticaret Odası Başkanı Antonio Luis Carricarte Corona yapmış olduğu 
konuşmada, tespit edilen katılımcı sektörlerin iki ülke arasında ekonomik ve 
ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Firmaların yapacağı 
görüşmeler akabinde 2021 eylem planı yapmayı önerdiğinin altını çizen Corona, 
söz konusu eylem planı ile beraber iki veya üç projenin somutlaştırılmak istendiği 
vurgulanarak, Türkiye’nin Küba için coğrafi ve tarihsel olarak büyük potansiyel 
teşkil ettiği ifade edildi. Türkiye’nin Küba için Asya ve Avrupa’ya girmekte 
anahtar olabileceği belirtilirken, söz konusu eylem planının ortaya konulmasının 
her iki taraf için de yararlı olacağı vurgulandı.

BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN ECUADOR

ANTONIO LUIS 
CARRICARTE CORONA

Küba Ticaret Odası Başkanı
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BERRIS EKINCI
T.C. Havana Büyükelçisi
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T.C. Havana Büyükelçisi Berris Ekinci yapmış olduğu konuşmada ise, 2018 ve 
2019 yıllarında düzenlenen üç komite toplantısı ile iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin ciddi bir ivme kazandığını belirtti. Söz konusu komite toplantıları 
sayesinde hangi alanlarda iş birliği yapılacağının netleştiği belirtilirken, 2020 
yılında iki ülke ilişkisinin COVID-19’dan negatif etkilendiği ifade edildi. Sanal 
alanda son bir sene içinde toplantılar yapılıp, olumlu sonuçlar elde edildiği 
vurgulandı. Sektörel toplantıların önemini vurgulayan Ekinci, eylem planının her 
iki ülke için de yararlı olacağını ifade etti. 

Söz konusu eylem planının kağıt üzerinde kalmadan somutlaşmasının önem 
taşıdığının altı çizildi. Her iki ülkede de ticaretin gelişmesi bağlamında 
potansiyelin çok büyük olduğu belirtildi. Transfer ve finansman konularının sorun 
yaratabildiği ve söz konusu sorunların eylem planı çerçevesinde çözülebileceği 
belirtilirken, yaptırımların negatif etkilerinin de göz ardı edilmemesi vurgulandı. 



Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez ise, toplantıya katılım 
sağlayan sektörlerin her iki ülke içinde fırsat sunduğunu belirtti. Finansal olarak 
destek bulmak için çalışmalar yapmanın önemi vurgulanırken, iki ülkenin 
uygulayacağı politikaların da önemli rol oynadığının altı çizildi. Türkiye ve Küba 
arasındaki potansiyeli keşfetmenin önemini belirterek sözlerine son verdi.

BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN ECUADOR

LUIS ALBERTO  
AMOROS NÚÑEZ

Küba Ankara Büyükelçisi
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ALEV DÜZGÜN
T.C. Havana Ticaret Müşaviri

T.C. Havana Ticaret Müşaviri Alev Düzgün konuşmasına, iki ülke arasında 
önemli ticari gelişmelere tanık olduğunu belirterek başladı. 2018 yılında göreve 
başladığını belirten Düzgün,  söz konusu süre zarfında ilk 2 yıl üst üste bağlı 
bulunduğu Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı başkanlığında Teknik Heyet 
Havana ziyaretleri ve resmi görüşmeleri ile aynı zamanda Uluslarası Havana Fuarı 
FIHAV’a katılımların olduğunu ve bunların sonucunda pek çok ticari ve ekonomik 
alanda olumlu sonuçlar doğuran işlemlerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.  
Ayrıca, iki ülke arasındaki ticarete bakıldığında 2019 yılı dış ticaret hacminin 55 
milyon doları aştığı ancak 2020 yılı Mart ayından itibaren başlayan COVID-19 
salgınıyla birlikte söz konusu gelişmelerin yavaşladığı ifade edildi. Ancak video 
konferans şeklindeki DEİK ve Küba Ticaret Odası organizasyonlarındaki Türkiye-
Küba İş Konseyi Toplantıları sayesinde ilişkilere hız kazandırıldığı vurgulandı.

İki ülke ticaretinde tarım, sağlık ve enerji sektörlerinde görülen gelişmelerin 
diğer sektörlere yansıması temennisinde bulunan Düzgün, eylem planının 
oluşturulması ve hayata geçmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak sözlerine 
son verdi.
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INALVIS BONACHEA
Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı  

Avrupa Direktörü

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Avrupa Direktörü tarafından Türkiye – Küba 
ilişkilerine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Söz konusu sunum kapsamında, uluslararası 
bağlamda bakıldığında uygulanan yaptırımların negatif etkileri vurgulandı. Ayrıca, 
pandemi ile birlikte Küba ekonomisi ve turizmin olumsuz etkilendiği belirtilirken, 
yeni ekonomik model güncellemesinin yapıldığı vurgulandı. Küba için Türk 
pazarı ile beraber çalışmanın yararlı olacağı belirtildi. Ayrca, Küba’nın gelişmesi 
bağlamında yabancı yatırıma önem verdiği ve aynı zamanda tek bir pazara bağlı 
kalmamanın da önemi vurgulandı. Küba ürünlerinin Türkiye’ye ihracatında ve 
doğrudan yatırım konusunda teşvik edilmesinin önem taşıdığı belirtildi. 

INTERCONNECTED BUSINESS SERIES: TÜRKIYE - CUBA



LOURDES  
MORELL SANTOS

Küba Ticaret Odası Uzmanı

Küba Ticaret Odası Uzmanı Lourdes Morell Santos yapmış olduğu sunumda, yabancı 
yatırımın Küba için önemini vurguladı. Yatırım projeleriyle özellikle ilgilenildiği 
belirtilirken, belirlenen alanlar üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğinin altı 
çizildi. Küba’da yapılacak olan yatırımların kolaylaştırılmış durumda olduğu ve aynı 
zamanda 2014 yılından itibaren onaylanan bir fırsatlar projesi dosyasının olduğu 
ifade edilirken, bahsedilen sektörlere kolaylık sağlanyacağı vurgulandı. Teknoloji, 
enerji, ithalat ve ihracat alanlarında çalışmalar yapıldığı söylenirken, kaynağa 
erişebilirlik konusunda kolaylık sağlanacağı da ifade edildi. Yabancı yatırımcıyı 
desteklemek amaçlı yasanın varlığı ve bakanlıkların desteği ile beraber çalışmalar 
yapıldığı ve söz konusu çalışmaların bütün sektörlere açık olduğu belirtildi.
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SEKTÖREL IŞ GÖRÜŞMELERI

“Interconnected Business Series: Türkiye-Cuba” online etkinliğinin son kısmında, 
DEİK/Türkiye- Küba İş Konseyimiz ve Küba Ticaret Odası iş birliğinde, Tarım/Gıda 
, Demir/Çelik, Sağlık ve İlaç sektörlerinde iki ülkenin iş insanları bir araya gelerek 
sunumlar gerçekleştirdı ve potansiyel iş birlikleri ele alındı.

Yaklaşık 2.30 saat süren webinar, sektörel görüşmeler akabinde son buldu. Anılan 
webinar kapsamında Kübalı firmalar tarafından yapılan sunumlara http://www.
deik.org.tr/contents-fileaction-26303 bağlantısından ulaşılabilmektedir. 



NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

CANER ÇOLAK
Genel Sekreter

MERİH KEPEZ ÖRNEK
Genel Sekreter Yardımcısı

ECEM MİRZALOĞLU
Türkiye-Amerika İş Konseyleri 
Bölge Direktörü
E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr
 
İLKİMEYLÜL BİÇER
Türkiye-Amerika  
İş Konseyleri Koordinatörü
E-posta: ibicer@deik.org.tr

DEİK üyeliği için lütfen 
tıklayınız.

Semineri izlemek için lütfen 
tıklayınız.

INTERCONNECTED BUSINESS 
SERIES: TÜRKIYE - CUBA
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link: https://www.youtube.com/watch?v=Jeblz6Ek094
https://www.deik.org.tr/uyelik-uyelik-kosullari

