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DEİK Balkan Talks: Kuzey Makedonya'da İş ve Yatırım Fırsatları 

26 Haziran 2020, 15.00 

 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet 

Bakanı Dr. Elvin Hasan, 

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanımız ve 

moderatörümüz Dr. Bilal Kara, 

Üsküp Ticaret Başmüşavirimiz Sayın Oğuzhan Berber, 

Halk Banka A.D. Skopje İcra Kurulu Başkanı Dr. Bilal Sucubaşı, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Bilal Bey, 

Öncelikle sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK Başkanı olarak 

saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Dün gerçekleştirdiğimiz Balkan Talks’ta, Türkiye ve Kosova 

arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmamızın iş dünyamıza kazandırdıklarını 

konuştuk. Bugünkü Balkan Talks’ta da, Türkiye-Kuzey Makedonya ticaret 

ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki iş fırsatlarını 

değerlendireceğiz.  

Dost ülkemiz Kuzey Makedonya iş dünyasıyla bir araya gelmekten 

büyük mutluluk duyuyor, programda emeği geçen herkese teşekkür 
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ediyorum. Sizlerle en yakın zamanda, İş Konseylerimizin paydaş 

kuruluşlarıyla, karşılıklı iş ve yatırım fırsatlarını değerlendireceğimiz 

sektörel buluşmalar gerçekleştirmek üzere başlattığımız DEİK 

Interconnected Business Series online toplantı serimizde de bir araya 

gelmek isteriz.  

Öncelikle, Kuzey Makedonya’yı AB ile tam üyelik müzakerelerine 

başlamasından ve NATO'nun 30'uncu üyesi olarak kabul edilmesinden 

dolayı tebrik ediyorum. 

Türk ve Makedon iş dünyaları olarak ana hedefimiz; gücünü ortak 

tarih ve kültürden alan dostluğumuzun ışığında ekonomik ilişkilerimizi ve iş 

birliklerimizi en üst seviyelere çıkarmak. 

Kuzey Makedonya, Türkiye’nin bölgedeki en önemli partnerlerinden… 

İş dünyamız için de birçok fırsatlar barındırıyor.  

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi son beş yılda %22 artarak 2018 

yılında 532 milyon $’a ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek düzeyine 

ulaşmıştı. 2019 yılında ise ufak bir düşüşle 516 milyon $ seviyesinde 

gerçekleşti. 

Ancak arasında Serbest Ticaret Anlaşması olan iki dost ülke için bu 

rakamları yeterli bulmuyorum. Demek ki birlikte daha çok çalışacağız. 

Bu doğrultuda kısaca ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi dikkatinize sunmak isterim: 

 İki ülke arasında yürürlükte olan STA sayesinde ticaret hacminin daha 

ileri seviyelere taşınması sağlanabilir. Ancak İş Konseyi Başkanımız 

Bilal Bey’in de dediği gibi, mevcut STA tarım ürünlerini kapsamıyor. 
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Ürün listesinin genişletilmesi için bir güncelleme yapılması faydalı 

olacaktır. 

 KEK Toplantısı, en son 2002’de düzenlendi. Yeni bir toplantının 

düzenlenmesi ikili ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması açısından 

faydalı olacaktır. 

 Ülkelerimiz arasındaki potansiyel iş birliği alanları: enerji, altyapı, 

inşaat, turizm ve sağlık… İş dünyalarımızın bu sektörleri 

değerlendireceğini umuyorum. 

 K. Makedonya’nın özellikle sağlık turizmi anlamında hızlı bir gelişme 

potansiyeli bulunuyor. İçinde bulunduğumuz salgın süreci, bu 

alandaki iş birliği potansiyelini daha da artırdı, hatta bir gereklilik 

durumuna dönüştürdü. 

 

Değerli Katılımcılar, 

Sözlerime son vermeden önce, kısaca DEİK’i anlatmak isterim. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 İş 

Konseyiyle, çalışmalarını “ticari diplomasi” anlayışıyla sürdüren bir iş 

platformu. Bilgi ve etkileşimin çok önemli olduğu günümüz dünyasında, 

Makedon dostlarımızı da, bu önemli networkümüzde daha fazla yer 

almaları için davet ediyorum. 

1995 yılında kurulan Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyimiz ile 

Bilal Kara başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Makedonya Ekonomi Odası 
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iş birliğiyle, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak için 

çalışıyor. 

DEİK olarak bu süreçte neler yaptığımızı da kısaca anlatmak isterim. 

“İşlerimizi Askıya Almıyoruz”, “İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın 

sağlığını ve istihdamını koruyoruz” sloganlarımız ile çalışmalarımıza ve 

üyelerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. 

Her gün, Büyükelçilerimiz ve Ticaret Müşavirlerimizin de video 

konferans yöntemiyle katıldığı 5-10 adet İş Konseyi Yürütme Kurulu 

Toplantısı, karşı kanat görüşmeleri, webinarlarımız, Interconnected 

Business toplantılarımız ile, hem işlerimizi yürütüyor, hem de buralardan 

aldığımız sorun, öneri ve her türlü bilgiyi, Devletimizin ilgili birimlerine 

ileterek, çözüme katkı sunmaya devam ediyoruz. 

İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde de cesur ve girişimci 

ruha sahip iş insanları olarak, iş birliklerimizi maksimum seviyeye 

yükselteceğimize inanıyorum. 

15 Temmuz’da Kuzey Makedonya’da yapılacak Genel Seçimler’in 

şimdiden hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


