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RECCA KONFERANSLARI ÇERÇEVESİNDE İLK İŞ FORUMU İSTANBUL’DA 

DÜZENLENDİ 

 

Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları (RECCA) çerçevesindeki ilk İş Forumu, 

1 Mart 2017 tarihinde DEİK ve RECCA Sekreteryası ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. 

Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon Rasaw, T.C. Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Afganistan 

İş Konseyi Başkanı Sadi Yalçın’ın katılımları ile T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve 

DEİK ve RECCA Sekreteryası organizasyonu ile gerçekleştirilen Forumda, Afganistan’ın yeniden 

inşası kapsamında iş dünyaları olarak atılması gereken adımlar, sektörler bazında ele alındı.   

Forum kapsamında Türk ve Afgan iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımı ile bölgesel bağlantılar, 

enerji ve doğal kaynaklar ve Avrasya’da kamu-özel sektör işbirliğinin konu alındığı oturumlar 

gerçekleştirildi.  

Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon Rasaw Forumun açış 

konuşmasında, 1 Mart 2017 tarihinin, Türkiye-Afganistan Dostluk Anlaşması’nın 96’ncı yılı olması 

vesilesiyle düzenlenen İş Forumunda biraraya gelen giderek artan sayıdaki devlet ve kurumlar ile 

RECCA’nın enerji, ulaştırma, iletişim, ticaret ve şirketlerarası ortaklığa ulaşan bir yapı haline 

geldiğini belirtti. Afganistan Hükümeti’nin Orta Asya, Orta Doğu ve Çin’i birbirine bağlayacak bir 

merkez haline gelmek istediğini belirten Bakan Rasaw, demiryolu ve denizyolu transit geçişleri de 

dahil olmak üzere enerji, altyapı ve iletişimde 5 ülkeyi kapsayacak şekilde kurgulanmakta olan ve 

Türkiye’nin de dahil olduğu Lapis Lazuli Anlaşması’nın Kabil’de yakın zamanda imzalanmasının 

öngörüldüğünü açıkladı.  

 

Afganistan’ın önemli bir ekonomik reform sürecini geride bıraktığını belirten Rasaw, Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) üyeliğine de hazırlandıklarını belirtti. Rasaw, “Bölgesel gayretlerimizi güçlendirmek 

zorundayız. Şirketlerarası iletişimi RECCA çatısı altında güçlendirme girişimi, hem kamu hem özel 

sektörden destek görecektir. RECCA’nın kuruluşundan bu yana elimizde yatırım yapılacak konular 

var. Şimdi harekete geçme zamanıdır.” dedi. Ticaret, altyapı, konnektivite, madencilik, tarım, 

ulaştırma, özel ekonomik bölgeler gibi alanlarda kamu-özel sektör ortaklıkları için fırsatların varlığına 

işaret eden Bakan Rasaw, Türkiye’nin işbirliğine büyük önem atfettiklerini vurguladı.  

 

T.C Ekonomi Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun 

yüzyıllardan beri devam ettiğini hatırlattı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk 

ülkenin Afganistan olduğunu söyledi. Türkiye-Afganistan Dostluk Günü olarak kutlanan 1 Mart 

tarihinde bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve RECCA bağlamında yapılan ilk İş 

Forumu’nda bir araya gelinmesinin önemine değindi. Bakan Yardımıcısı Metin, 170’e yakın Türk ve 

Afgan özel sektör temsilcisinin bir araya geldiği Forum kapsamında 300’e yakın firma temsilcisinin 

de birebir görüşmeler gerçekleştireceklerini, ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından bu buluşmanın 

çok önemli olduğunu vurguladı.  



 

 

 

 

Metin, “Bir ülkenin ayağa kalkabilmesi için küresel ekonomiye entegrasyonu elzemdir. Afganistan’ın 

güvenli ve istikrarlı bir ülke olması için 6 yıl önce ‘Afganistan için İstanbul’ adlı bir hareket 

başlatmıştık. Şimdi de Afganistan’ın küresel ekonomiye entegrasyonunu sağlayacağız.” dedi. 

Afganistan’ın geçtiğimiz 15 yıllık dönemde büyük bir yol katettiğini hatırlatan Metin, bu kazanımları 

koruyarak güzel bir gelecek inşa etmesinin yalnızca Afganistan’ın sorumluluğunda olmadığını, her 

bir ekonomik aktörün destek vermesi gerektiğini söyledi.  

DEİK ve İntes tarafından başlatılan “İnşaat Sektöründe Afganistan’a Eğitim Projesi” kapsamında  

Ekonomi Bakanlığı olarak destek verdiklerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Metin, Türk müteahhitlerin 

Afganistan’da bugüne dek 6 milyar ABD Doları değerinde sanayi, tesis, köprü, yol benzeri 627 

projeye imza attıklarını açıkladı ve elektrik iletim ve doğalgaz iletim projelerine de Türk firmaları 

olarak katkı verilmesinin istendiğini söyledi. RECCA bünyesinde şekillenen Lapis Lazuli Projesi ile 

Afganistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Türkiye koridorunun hedeflendiğini hatırlatan 

Metin, proje sayesinde ulaşım altyapısının güçlendirilerek 2020’ye dek ticaretin maliyetinin en az 

yüzde 10 azalacağını, bölgesel entegrasyon ve refah seviyesinin yükseleceğini öngördüklerini 

belirtti.   

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Türk iş dünyası temsilcilerinin, daha güçlü bölgesel işbirliği 

ve Afganistan’ın yeniden inşa sürecinde kilit rol oynayacağını söyledi.  Sadece Türkiye olarak değil, 

bölge coğrafyasındaki tüm ülkelerin ve iş dünyalarının el ele vermesi gerektiğini belirten DEİK 

Başkanı Vardan, “Bu noktada Türkiye ve Afganistan’a komşu ülkelerin iş dünyaları olarak amacımız, 

Afganistan'ın yeniden inşa sürecine elimizden gelen azami katkıyı verebilmek” dedi. Forum 

kapsamında gerçekleştirilen paneller ve birebir görüşmeler ile Afganistan’ın inşaasında yeni bir 

dönemi başlatılmasının amaçlandığını vurgulayan DEİK Başkanı, “Çünkü bizler güvenin, refahın, 

istikrarın en önemli garantisinin ekonomik ve ticari canlılık olduğuna inanan kişileriz. Afganistan’ın 

bulunduğu bölgede oluşacak bir ticari-ekonomik canlanmanın, Afganistan’ın olduğu kadar, 

Afganistan’a komşu ve çevre ülkelerin ve nihai süreçte tüm Asya’nın menfaatine olacağını  biliyoruz” 

dedi.  

 

Türkiye-Afganistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)  

Türkiye’nin Afganistan’a ihracatı: 146 milyon ABD Doları  
İhraç edilen başlıca ürünler: Dokuma hammaddeleri, kimya sanayi ürünleri, makinalar ve mekanik 
cihazlar, muhtelif mamul eşya. 
Türkiye’nin Afganistan’dan ithalatı: 9 milyon ABD Doları  
İthal edilen başlıca ürünler: Post ve deri, kösele, canlı hayvan; hayvansal ürün, bitkisel ürün, 
dokumaya hammaddeleri ve mamul eşya. 
Ticaret hacmi: 155 milyon ABD Doları  
Ticaret dengesi: 136 milyon ABD Doları  

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU 

 

http://www.gumruk.com.tr/gtip/Fasil.aspx?ID=20

