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Fas–Türkiye Yatırım Fırsatları ve İş Ortamı Yuvarlak Masa 

Toplantısı 

15 Ocak 2020, Rabat 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

Fas Krallığı Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanı 

Sn. Moulay Hafid Elalamy, 

Fas Büyükelçimiz Ahmet Aydın Doğan, 

Fas Girişimciler Gn Fed (CGEM) Başkan Vk Mohamed Bachiri, 

Fas İhracat ve Yat. Ajansı (AMDIE) Başkanı Vk Hicham Boudraaa, 

Türkiye Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

Türkiye ve Fas İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Atlantik Okyanusu’nun esintisini hissedebildiğimiz, Fas’ın başkenti 

olmasının yanı sıra, ekonomik aktivitenin de canlı olduğu Rabat’ta 

dostlarımızla buluşmanın mutluluğuyla sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

– DEİK ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

‘’Sabır sarayının girişinde, kalabalık birikmez.’’ der bir Fas 

atasözü… 
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Türkiye ve Fas arasındaki dostluk ilişkilerimiz gibi, ticari ve ekonomik 

ilişkilerimizi de geliştirmek için, sabırlı, ama bir o kadar da seri olmak, en 

önemli hedeflerimizden. 

Ülkemizin farklı sektörlerde önde gelen ve Fas’ta yatırım da düşünen 

firmalarımızla birlikte geldiğimiz bu seyahatimizde, ekonomik ilişkilerimizi 

geliştirmenin önemli bir ayağı olduğuna inanıyorum. Ben Türkiye’nin Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanıyım ama izninizle, Faslı dostlarımız 

tarafından konuşarak, Fas’ın yatırım ortamının avantajlarını vurgulamak 

isterim. 

Fas’ın, 33 yıl sonra yeniden Afrika Birliği'nin üyesi olması, güçlü bir 

sermaye yapısına sahip olan Fas bankalarının Sahra-altı Afrika’da 

genişlemesi ve Kıtayı ortak pazar haline getirecek olan Afrika Kıtasal 

Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın resmi olarak yürürlüğe girmesi, 

Fas’ta yatırımı cazip hale getiren unsurlardan. 

Bu alt yapı ve anlaşmalar sayesinde, Fas’ta üretilen malların hem Fas 

pazarına sunulabiliyor, hem de Fas'ın AB ve ABD gibi ülkelerle olan 

STA’larından istifadeyle 3. ülkelere ihraç edebiliyor olmasının, önemli bir 

avantaj olduğunu düşünüyorum. 

Fas, ayrıca, ulaşım ve telekomünikasyon altyapısı ile Türkiye için 

üretim ve ihracata yönelik bir yatırım platformu teşkil ediyor. İki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkilerin dengesi açısından da, Türk yatırımları önem 

teşkil ediyor. 

Fas, Türk özel sektörü için, Afrika’ya açılan en önemli kapımız. Afrika 

ile tüm alanlarda ve her seviyede ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek 
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istiyoruz. Bu süreçte, Fas ticari ve ekonomik olarak çok önemli bir 

ortağımız… 

Müşterek alanlarımız olan enerji, elektrik-elektronik, gıda, tekstil, 

mobilya, otomotiv vb. dışında, Türk ve Fas müteahhitlik firmaları, diğer 

Afrika ülkelerinde inşaat ve alt yapı ihalelerine de birlikte girebilirler. 

Gelin, el ele verelim, iki ülke yatırım ve ticaretini ilişkilerini geliştirmek 

için daha fazla kafa kafaya verelim.  

Türkiye ile Fas arasında 3 milyar $’a yakın ticaret hacmimiz var. 

Karşılıklı çalışarak hem bu rakamı yukarı seviyelere çekmemiz, hem da 

Fas’ın yatırım ikliminden daha fazla faydalanmamız mümkün. Yeter ki, 

daha cesur olalım ve iş dünyamız adına hükümetlerimizden de önümüzü 

daha fazla açmalarını isteyelim.  

Şimdi izninizle, Türkiye ve Fas arasında daha fazla iş yapmamızın 

önümüzü açacak birkaç konuyu dile getirmek istiyorum.  

 Belli ürünlerde yüksek olan gümrük vergilerinde düzenleme,  

 Bürokratik engellerin minimuma indirilmesi, 

 Tekstil gibi bazı Türk ürünlerine uygulanan ek yaptırımların 

kaldırılması, 

 Fas hükümetinin Türk iş dünyasının yatırımlarını, ihracatı da 

önceleyerek, daha cazip kılacak teşvik kolaylıkları sağlaması 

 Ve kalifiye iş gücü temininde kolaylık sağlaması olarak iletmek 

isterim.  
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Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler, 

Başkanı olduğum DEİK’i de kısaca anlatmak isterim.  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 35 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

1990 yılında kurulan Türkiye-Fas İş Konseyimiz de, Cumartesi günü 

gerçekleştirdiğimiz seçimler sonucu bayrağı Osman Kocaman Başkandan 

devralan yeni İş Konseyi Başkanımız Mehmet Büyükekşi başkanlığında, 

karşı kanat kuruluşu Fas Girişimciler Genel Federasyonu ile birlikte, 

ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak amacıyla çalışıyor. 

Son olarak hatırlatmak isterim ki, Nisan ayında İstanbul’da Türkiye-

Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvemiz var. Etkinlik içinde bir CEO 

Roundtable planlıyoruz.  

III. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumumuzu da Ticaret 

Bakanlığımız ile, Ekim ayı içinde, yine İstanbul’da gerçekleştireceğiz.  

Lütfen ajandanıza not alın. Hepinizi bekliyoruz.  

Girişimci ve birbiriyle uyumlu çalışan iş insanları olarak sabırla, daha 

çok başarı elde edeceğimize inanıyor, başta Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar 

Pekcan ve Fas Krallığı Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanı 

Sn. Moulay Hafid Elalamy olmak üzere, programımıza katılan ve 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  
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Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


