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Türkiye – Zambiya Yuvarlak Masa Toplantısı 
 

 
Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Christopher Yaluma, 
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, 
Zambiya Kalkınma Ajansı Başkanı Sn Perry Mapani, 
Türkiye ve Zambiya İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 
 
Zambiya Kalkınma Ajansı ile birlikte organize ettiğimiz Türkiye-Zambiya Yuvarlak 

Masa Toplantısında, sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK adına saygıyla 
selamlıyorum.  

 
Johannesburg temaslarının hemen ardından, Sayın Cumhurbaşkanımız ve 

bakanlarımızın katılımıyla, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirme ve yatırım 
fırsatlarını arttırmak için buradayız.  

 
Lusaka’ya gelmeden önce, Zambiya kültürüyle ilgili makaleler okurken, yerel davulun 

ve müziğin Zambiya kültüründe çok önemli bir yer tuttuğunu öğrendim. Anadolu kültüründe 
de; davuldan, tuluma, sazdan kavala kadar birçok yerel enstrüman bulunur. Müziğin bu kadar 
önemli yer tuttuğu bu iki kültürün iş birliğinden güzel ve özgün bir tını yakalayacağımıza 
inanıyorum. 

 
Bu yaklaşımla, bundan bir ay önce gerçekleşen, DEİK İş Heyeti’nin Zambiya 

temaslarından sonra, tekrar bir araya gelmemizin, ülkelerimiz için umut verici olduğunu 
düşünüyorum. Bu ve takip eden toplantılar sayesinde, başta ticari ve ekonomik olmak üzere, 
ilişkilerimiz güçlü bir yükseliş ivmesi kazanacaktır. 

 
Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Katılımcılar, 

 
İzninizle sizlere kısaca DEİK’ten söz etmek isterim. 
 
DEİK, Türk özel sektörünün Dış Ekonomik İlişkilerini organize eden bir “İş Platformu” 

ve ana misyonu “Ticari Diplomasi”. 
 
Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için, gönüllü üyelik esasına göre, 32 yıldır 

çalışıyoruz.  
 
Faaliyetlerimize, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımızın 

koordinasyonunda devam ediyoruz. 
 
137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. 
 
Geçtiğimiz yıl kurulan ve Başkanlığını DEİK’teki 14 Kadın İş Konseyi Başkanımızdan 

birisi olan Sayın Esra Cevahir’in yürütttüğü Türkiye – Zambiya İş Konseyi de, ülkelerimiz 
arasındaki ticaret ve yatırım potansiyellerini gözlemliyor ve ilişkilerimizi geliştirmeye dönük 
organizasyonlar hayata geçiriyor.  

 
Bu anlamda, iki ülke arasında ilk defa devlet başkanları düzeyinde bir ziyaret 

gerçekleştirilmesi de, inanıyorum ki Sahra Altı Afrika'da faaliyetlerini yoğunlaştırmak isteyen 
Türkiye’nin samimiyet karinesidir.  



 

 

 
 
 
 
Afrika'nın tamamında Türkiye'nin dış ticaret hacminin 25 milyar $ seviyelerine 

ulaşması da, Türkiye'nin 15 yıldır süren samimi çabalarının, Afrika kıtası ile ticarette çok 
önemli gelişmeler kaydedildiğinin en önemli göstergesidir.  

 
Bu noktada, mevcut kalkınma planında ekonomisini çeşitlendirmeyi sıraya koyan 

Zambiya, Türk iş çevreleri için önemli bir fırsat olabilir. Aynı zamanda Türkiye, maden 
sektörüne bağımlılığını sonlandırmaya ve yapısal reformlar yaparak ekonomik koşullarına 
stabillik ve sürdürülebilirlik kazandırmaya çalışan Zambiya için de, bu basamakları yakın 
geçmişinde aşmış bir ülke olarak önemli bir bilgi birikimi sunabilir.  
 

Biliyorum ki, henüz 20 milyon $’lık ticaret hacmimizle, daha yolun çok başındayız ve 
önümüzde yapılacak çok iş duruyor ve Zambiya da, tüm Sahra-altı Afrika ülkeleri gibi, çok 
yüksek bir yatırım ve ticaret potansiyeli barındırıyor. Bu anlamda, Türk iş dünyası olarak, 
bizler; ekonomi, tarım ve hayvancılık, enerji, ormancılık, savunma sanayi, askeri, güvenlik, 
sağlık, eğitim ve turizm başta olmak üzere, işbirliği imkanları barındıran alanlarda, daha hızlı 
harekete geçebilmek adına, ülkelerimiz arasında yeni anlaşmaların hızla imzalanmasını 
bekliyoruz. 

 
THY Uçuşlarının başlama çalışması önemli.  
 
Saygıdeğer Bakanlar ve Katılımcılar, 

 
"Biraz yağmur bile her gün nehirleri doldurabilir” der bir Afrika atasözü. 
 
Biz, her birimiz, o yağmurun damlaları olarak, nehirleri, gölleri ve okyanusları 

doldurmak, ülkelerimizi daha iyi seviyelere taşımak için buradayız ve bu amaçla çalışmaya 
devam edeceğiz.  

 
Bu duygularla başta saygıdeğer Başkanlarımız, Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz olmak 

üzere, İş Dünyası temsilcilerimiz, basın mensupları ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, 
sisleri saygıyla selamlıyorum.  
 

Nail Olpak 
DEİK Başkanı 

 


