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Türkiye-Romanya 27. KEK Toplantısı Kapsamında 

Türkiye-Romanya İş Forumu 

31 Mart 2022, İstanbul 

 

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat  Oktay, 

Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Sn. 

Sorin Mihai Grindeanu (Sorin Mihai Grindanu),  

Romanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sn. Mihai Daraban, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Ülkelerimiz arasındaki temasların ve ekonomik iş birliğinin artması ve 

genişlemesi iş dünyası temsilcileri olarak bizleri çok mutlu ediyor. 27. Dönem 

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle iş dünyası adına bir arada 

bulunmak, birbirimize verdiğimiz desteğin, dostluğumuzun yanı sıra güçlü iş 

birliğimizin bir göstergesi. Bunun için özellikle teşekkür ederim. 

Bugün İstanbul’da ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek ve iş birliklerimize 

yenilerini eklemek için bir aradayız. 
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Sn. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sn. Başbakan Yardımcısı, 

Türkiye ve Romanya arasında 8.6 milyar $’lık bir ticaret hacmi 

bulunuyor. Türkiye’nin Romanya’nın ithalatından aldığı pay 2020 yılında 

%4,3 seviyesinde ve bu oran son 20 yılda yaklaşık ikiye katlandı. 2021 

yılında ülkeye yapılan ihracat %32,9 artarak 5,2 milyar $’a yükselirken, 

ülkeden yapılan ithalat %24 artarak 3,4 milyar $’a yükseldi. Son 5 yıllık 

dönemde ise, ülkeye yapılan ihracat yıllık ortalama %14 büyüdü. 

Sevindirici artışlar var ancak bunlar yeterli değil. En kısa zamanda 10 

milyar $ ticaret hacmi hedefimize dengeli bir şekilde ulaşmamız için daha çok 

gayret göstermemiz gerektiği ortada. Bunu gerçekleştirmek için 

Cumhurbaşkanlarımızın ve Bakanlarımızın desteğiyle, en büyük sorumluluk 

bizlere, iş dünyasına düşüyor. 

Bu noktada, kısaca iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerimizi 

geliştirmek için birkaç önemli noktaya değinmek isterim. 

 Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hususu, karşılıklı yatırımların 

artırılmasında önem taşıyor.  

 Ülkemiz Kamu Özel Sektör Ortaklığı (PPP) konusunda önemli bir yol 

kat etti. Bu birikimleri Romanya ile paylaşmaktan memnuniyet 

duyacağız. 

 

 Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar ve Kuzey Afrika bölgeleri ile üçüncü 

ülkelerde iş birliği hususlarında önemli ortaklıklar kurulabilir. 
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 Karadeniz taşımacılığının özellikle Köstence-İstanbul, Köstence-

Trabzon liman hattındaki avantajların Romen iş dünyasına 

tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi önemli. 

 

 Türk müteahhitlerimiz son 15 yılda yurt dışında ortalama 23 milyar $ 

değerinde proje üstlendiler. Romanya’daki alt yapı projelerinde de Türk 

müteahhitlik sektörünün alacağı önemli bir pay var.  

 Romanya’da ihaleye giren firmalara destek olunması önem arz ediyor. 

 Otomotiv, yan sanayi, inşaat, gayrimenkul, tarım ve bilgi teknolojileri 

sektörlerinde iş birliklerini güçlendirmeliyiz. 

İzninizle kısaca DEİK’ten söz etmek isterim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 37 yıldır 

çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren bir iş platformu. DEİK olarak tüm 

dünyaya yayılmış 147 İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye ile yabancı ülkeler 

arasında yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyetlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın 

liderliğinde, Ticaret Bakanlığımızın destek ve koordinasyonuyla devam 

ediyoruz. 

En büyük ticaret ortağımız olan AB ile daha kapsamlı ekonomik iş birliği 

çalışmalarımız doğrultusunda, Tam Üyelik ve Gümrük Birliği’nin 

Güncellenmesinin yanı sıra, geçtiğimiz yıl itibarıyla gündeme gelen Yeşil 

Mutabakat önemli bir başlığımız. İşlerimizi gerçekleştirirken doğaya karşı 

daha fazla duyarlı olmak için; firmalarımızı bilgilendirmek ve farkındalık 

oluşturmak, bu kapsama hazırlamak ve değişen koşullara adapte etmek için, 
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Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları destekleyen ‘’DEİK Yeşil 

Dönüşüm Çalışmamız” var. Bir taraftan bu  süreçte geç kalmamak, diğer 

taraftan da adı koyulmamış yeni bariyerlerle karşılaşmamak, iki denge 

unsuru olarak önümüzde. 

Ayrıca, DEİK olarak 148. İş Konseyimizi “Dijital Teknolojiler” adıyla 

kuruyoruz. Bu İş Konseyimizle, hızla dijitalleşen dünyamız ve ekonomileri 

göz önüne alındığında, dijital teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek 

eko-sistemini büyütecek ulusal ile uluslararası faaliyetler ve çalışmalar 

yürütmeyi amaçlıyoruz.  

Sözlerimi Romanyalı dostlarımızın kullandığı yaygın bir sözle bitirmek 

istiyorum. “Cine vrea miezul, să spargă nuca” (Çine vıranyezul sısparga 

nuka). Yani, “Fındığı yemek istiyorsan, kabuğunu kırmalısın”. Başka bir 

değişle, “Emek harcamadan hiçbir şey başarılmaz.”… 

Türk ve Romanyalı iş dünyaları olarak iş birliklerimizi geliştirmek için 

beraber emek harcayarak, bu gayretlerin sonucunda da birlikte 

başaracağımıza inanıyorum. 

Bu duygularla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat  Oktay, 

Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Sn. Sorin Mihai 

Grindeanu (Sorin Mihai Grindanu) başta olmak üzere ve emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


