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DEİK, TACİKİSTAN’DAKİ YATIRIM FIRSATLARINI MASAYA YATIRDI
DEİK ev sahipliğinde Türkiye-Tacikistan İş Forumu, T.C. Başbakan Yardımcısı Tuğrul
Türkeş, Tacikistan Ekonomik Kalkınma Bakanı Nematullo Hikmatullozoda, DEİK/Türkiye-Tacikistan
İş Konseyi Başkanı Mahmut Er ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarif Said’in
katılımları ile 16 Şubat 2017 tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirildi. T.C.
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in Tacikistan ziyareti çerçevesinde düzenlenen TürkiyeTacikistan İş Forumuna, 400’den fazla Türk ve Tacik iş dünyası temsilcisi katıldı.

T.C. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Mevlana'nın doğduğu topraklarda bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Tacikistan’ın ikili ticaretinde mevcut durumun
potansiyeli yansıtmadığını söyledi. İlişkilerin daha da gelişmesine engel olan faktörlerin beraber
tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için Tacikistan yetkilileri ile beraber çalıştıklarını belirten
Başbakan Yardımcısı, Türkiye ekonomisinin dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen
büyüme eğiliminde olduğunu söyledi. Türkiye’nin bölge ülkeleri arasında en yüksek performans
sergileyenlerden biri olduğunu ifade eden Türkeş, Tacikistan ile Tercihli Ticaret
Anlaşmasının imzalanması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tacikistan'da Türk ihraç
ürünleri fuarının düzenlenmesi ve Tacik firmaların Türkiye'deki fuarlara teşvik edilmesinin faydalı
olacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Türkeş, Tacikistan’ın yetkili makamları ile Türk iş
adamlarına vize kolaylığı, çalışma izinleri, tır geçiş belgeleri gibi önem arz eden konuların da
görüşüldüğünü söyledi.
Tacikistan Ekonomik Kalkınma Bakanı Nematullo Hikmatullozoda, bugün protokolü
imzalanacak olan Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) çerçevesinde birçok alanda işbirliği
anlaşmalarına varıldığı ve bu anlaşmaların Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkilerin itici gücü olacağını söyledi. Büyük ve orta hacimli Türk yatırımlarının önemini vurgulayan
Hikmatullozoda, serbest bölgeler alanında tecrübelerin paylaşımının önemli olduğunu ve özellikle
tekstil, tarım, hidroelektrik ve ulaştırma sektörlerinde yeni işbirliği projelerinin arzu edildiğini söyledi.
Tacikistan Hükümeti tarafından açık ve şeffaf bir ekonomik sistem kurulması için ciddi adımlar
atıldığını vurgulayan Hikmatullozoda, Türk firmalarının bu fırsatlardan yararlanmalarını istediklerini
kaydetti.
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er, Türkiye’nin diğer Orta Asya ülkeleri gibi
Tacikistan’ı da öncelikli ortak olarak gördüğünü söyledi. Türkiye ile Tacikistan arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesinin Türk özel sektörünün öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Er,
Tacikistan’ın ihracatında ilk sırada Türkiye’nin yer aldığını söyledi. Türkiye ile Tacikistan arasında
ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için potansiyelin ve altyapının bulunduğuna dikkat çeken
Er, 1 milyar ABD Dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmanın öncelikli hedef olduğunu ve ticari
taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Tacikistan arasındaki
karşılıklı uçak seferlerinin artırılması gerektiğini belirten Er, Türkiye’nin Tacikistan’dan ithal etiği
başlıca ürün kalemi olan alüminyum ticaretinin aracılar olmadan doğrudan yapılmasının belirlenen
hedefe ulaşmakta kolaylık sağlayacağını söyledi.

Türk firmalarının Tacikistan’da gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların 11,5 milyon ABD Doları
seviyesinde olduğu vurgulayan Er, Türk müteahhitlik firmalarının Tacikistan’da 450 milyon ABD
Dolarına karşılık 30 kadar proje üstlendiğini ve Tacikistan’da faaliyet gösteren yaklaşık 35 Türk
sermayeli firmanın ağırlıklı olarak müteahhitlik, inşaat malzemeleri, halıcılık, mobilya üretimi ile gıda
ve ticaret sektörlerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye-Tacikistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)
Türkiye’nin Tacikistan’a ihracatı: 152 milyon ABD Doları
İhraç edilen başlıca ürünler: Hijyenik havlu, kümes hayvanlarının etleri ve sakatatı, dokunmuş
halı, plastikler ve mamulleri, elektrik transformatörleri, statik konvertörler.
Türkiye’nin Tacikistan’dan ithalatı: 162 milyon ABD Doları
İthal edilen başlıca ürünler: Aluminyum, pamuk, sığır ve at cinsi hayvanların post ve derileri, altın.
Ticaret hacmi: 314 milyon ABD Doları
Ticaret dengesi: Tacikistan lehine 11 milyon ABD Doları

