
 

 

Arjantin Dışişleri Bakanı ile Yuvarlak Masa Toplantısı 

3 Şubat 2023, DEİK 

 

Arjantin Dışişleri Bakanı Sn. Santiago Cafiero (Santiego 

Kafiyero),  

Değerli Büyükelçilerimiz, 

İş Konseyi Başkanımız Sn. Abdülcelil Kılınç, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri 

 

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor; Arjantin Dışişleri Bakanı Sn. Santiago Cafiero’yu (Santiego 

Kafiyero) DEİK’te ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 

Konuşmamın başında 36 yıl aradan sonra Dünya Şampiyonu olan 

Arjantin Milli Futbol takımı ve Arjantin halkını tebrik ediyorum. Biz de 

ekranlardan büyük bir heyecanla takip ettik Arjantin maçlarını. 

Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler, dostane biçimde sürüyor. 

İlişkilerimizdeki bu gelişme ekonomik alanda da, yeterli olmamakla birlikte 

devam ediyor. İki ülke dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 1,2 milyar $ olarak 

geçekleşti. Ancak bu rakamı iş dünyası olarak birlikte yükseltmemiz 

gerekiyor. 

Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız birkaç 

hususu, kısaca dile getirmek isterim. 



 

 

• Arjantin, Latin Amerika'daki en büyük ekonomilerden biri… Güçlü 

bir orta sınıf ile Latin Amerika'da kişi başına düşen en yüksek gelir 

düzeylerinden birine sahip.  

• Farklı sektörlerde 250 milyar $ tutarında yatırım fırsatı sunduğu 

ifade ediliyor. İş dünyamızın buradaki fırsatları daha çok değerlendirmesi 

gerektiğini düşünüyorum. 

• Arjantin’de altyapı yatırımları başlıca konulardan. Arjantin’de 

toplam 3347 kilometrelik otoyolun bakım, onarım ve inşasına yönelik 

olarak müteahhitlik ihaleleri açılması planlandığını öğrendik. Dünyada 

kendisini kanıtlamış, tecrübeli müteahhitlerimiz bu alanda beraber 

çalışmaya hazırlar. 

• Sağlık alanında Arjantin’in bir dijital dönüşüm isteğinin olduğunu 

biliyoruz. Bu konuda uzman firmalarımız kendilerine yardımcı olabilir. 

• Ayrıca, yenilenebilir enerji, tarım, madencilik hedef sektörlerimiz 

arasında yer alıyor.  

• Bunlara ilaveten, bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında 

ne kadar önemli olduğu malum. DEİK ailemizin tüm dünyaya yayılmış 151 

İş Konseyine ait networkünü, Arjantinli dostlarımızla birlikte kullanmaya 

her zaman hazırız. 

Sözlerimi Arjantin’de kullanılan bir deyimle bitirmek isterim. Arjantinli 

dostlarımız, “La casa con buen cimiento no teme a ningun viento. (La 

kasa kon buen simiento a ningun viyento) diye bir ifade kullanıyorlar. 

“Temeli sağlam olan ev rüzgardan korkmaz” gibi bir anlama geliyor.  



 

 

Azimli Türkiye ve Arjantin iş dünyası temsilcileri olarak, yatırım ve 

ticaret ilişkilerimizin temellerini güçlendirmek üzere çok daha fazla gayret 

edeceğimize inanıyorum. 

Başta Arjantin Dışişleri Bakanı Sn. Santiago Cafiero (Santiego 

Kafiyero) Değerli Büyükelçilerimiz ve İş Konseyi Başkanımız olmak üzere, 

programımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  


