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Gambiya–Türkiye İş Forumu 

27 Ocak 2020, Banjul 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam 

Bakanı Sn. Lamin Jobe, 

Gambiya Tic-San. Odası (GCCI) Başkanı Edirisaa Jobe, 

DEİK Afrika Koordinatör Başkanımız Berna Gözbaşı, 

Gambiya Tic. ve Sanayi Odası CEO Alieu Secka, 

Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanımız Şaban Dinç, 

Gambiya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Fatou Senghore, 

Gambiya Yatırım ve İhracat Teşvik Ajansı Başkanı Hassan Calo, 

Türkiye ve Gambiya İş Dünyasının Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Yerel Mande dillerinde anlamı, ‘’Bambu adası’’ anlamına gelen 

Gambiya’nın başkenti Banjul’da buluşmanın mutluluğuyla, sizleri, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Gambiya’nın, "Dev pamuk ağaçları, minik tohumlardan çıkar." 

şeklinde, çok bilinen bir atasözü olduğunu duydum. 
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Bugün, dostluğumuz başta olmak üzere, maalesef çok az bir hacme 

sahip ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek için, o minik tohumları ekmek 

için bir aradayız. 

İkili ilişkilerimize ait verilerin detayına girmeden, iş birliklerimizi nasıl 

büyütebileceğimize, birkaç maddede değinmek istiyorum. 

 Türk özel sektörümüz, Gambiya firmalarıyla birlikte, ülkenin 

dışarıdan temin ettiği tüketim ürünleri ve sanayileşmesi için 

gereken hammadde ve ara mallarını sağlayabilir. 

 Bu yıl 50 milyondan fazla turisti ağırlaması beklenen Türkiye, bu 

alanda sahip olduğu bilgi birikimini Gambiya ile paylaşabilir. 

 Tarım ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi, balık işleme 

tesislerinin geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapabiliriz. 

 2022 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesine ev sahipliği 

yapması öngörülen Gambiya’nın, altyapı çalışmalarının bir an 

önce bitirilmesinde, Türk firmaları, uluslararası tecrübeleriyle, 

kaliteli, hızlı ve uygun fiyatlı çözüm yollarıyla katkıda bulunabilir. 

 Ayrıca, Banjul Havaalanı’nın modernizasyonu ve yeni bir 

havaalanı inşası, Banjul Uluslararası Deniz Limanı’nın 

modernizasyonu, Banjul çevresinde otoyol inşası, Gambiya kıyı 

şeridi ile iç bölgeleri birbirine bağlayacak bir demiryolu inşası, 

Gambiya nehrini geçmek için kullanılan feribot sayısının 

arttırılması ve limanların modernizasyonu gibi ulaşım altyapısı 

projeleri ile, termik santral inşası, güneş panellerinin 
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yaygınlaştırılması gibi enerji sektöründeki projelerde de, Türk 

firmalarının önemli katkıları olabilir. 

 Altyapı projelerinin finansmanında, Türk firmaları, PPP ve BOT 

alanında çok başarılı projeler gerçekleştirdi. Aynılarını burada 

da yapabiliriz.   

 Son olarak, ülkede açılan değirmenlerden dolayı getirilen 

yüksek ithalat vergileri sebebiyle, un üreticisi firmaların 

Gambiya’ya ihracat yapamadığı biliniyor. Bu konunun da tekrar 

değerlendirilmesi önemlidir. 

 

Sayın Bakanlarım,  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan, Başkanı 

olduğum DEİK, ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya 

yayılmış 146 iş konseyiyle, 35 yıldır, çalışmalarını “ticari diplomasi” 

anlayışıyla sürdüren bir iş platformu. Bilgi ve etkileşimin çok önemli olduğu 

günümüz dünyasında, Gambiyalı dostlarımızı da, bu önemli 

networkumuzda daha fazla yer almaları için davet ediyorum.  

2011 yılında kurulan Türkiye-Gambiya İş Konseyimiz de, İş Konseyi 

Başkanımız Şaban Dinç başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Gambiya 

Ticaret ve Sanayi Odası (GCCI) ile birlikte, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve 

yatırımları artırmak amacıyla çalışıyor. 

Son olarak, 2 duyurum var.  
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Nisan ayında, İslam Kalkınma Bankası-IDB ve DEİK iş birliğiyle, 

İstanbul’da, 3. PPP Forumunu düzenliyoruz. Bu alandaki tecrübelerimizi 

Gambiya’da da uygulamaya hazırız. 

III. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumumuzu da, Ticaret 

Bakanlığımızın desteğiyle, 8-9 Ekim tarihleri arasında yine İstanbul’da 

gerçekleştireceğiz. Hepinizi bekliyoruz.  

Ekonomik ilişkilerimizi canlandırarak, minik bir tohumdan, dev ağaçlar 

elde edeceğimize inanıyor; başta Bakanlarımız olmak üzere, Türkiye ve 

Gambiya iş dünyasının temsilcilerine ve programda emeği geçen herkese 

teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


