
 

 

Küba Yuvarlak Masa Toplantısı 

27 Ocak 2023, 11.00, Barcelo Otel, İstanbul 

 

Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Mustafa Tuzcu, 

Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar 1. Bakan Yardımcısı Sn. 

Ana Teresita Gonzalez Fraga (Ana Teresita Gonzales Fraga), 

Küba Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios 

(Alehandro Dias Palasyos), 

İş Konseyi Başkanımız Leyla İlhan Pamukçu, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri 

 

Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor; Küba Devlet Başkanı Sayın Miguel Díaz-Canel ile 6 Kasım 

2022’de yine bu mekânda gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ardından 

Küba’dan gelen misafirlerimizi tekrar İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk 

duyuyorum. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Şubat 

2015’te iş insanları heyetiyle birlikte benim de katıldığım Küba'ya ziyareti, 

karşılıklı Dışişleri Bakanları düzeyindeki ziyaretler ve Kasım ayında Sayın 

Devlet Başkanı Diaz-Canel'in ziyareti, ikili ilişkilerimizin gelişiminin önünü 

açıyor. 



 

 

Ülkelerimiz arasında son 4 yılda yaklaşık 15 adet anlaşma 

imzalandı. İkili ticari ilişkilerin takibinin yapıldığı toplantının beşincisi de 

bugün Bakan yardımcılarımız arasında gerçekleştirilecek.  

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 50 milyon $ civarında 

geçekleşti. Ancak Cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşmelerde 

belirlenen 200 milyon $ hedefine dengeli bir şekilde ulaşmak için daha çok 

gayret göstermemiz gerektiği de ortada. 

Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız birkaç 

hususu, kısaca dile getirmek isterim. 

• İkili ticaretimizin daha da geliştirilebilmesi ve ihraç ürünlerinin 

çeşitlendirilebilmesi adına, Küba ile yeni iş birliği alanlarının 

oluşturulması gerekli. Öncellikle sağlık ve biyomedikal sektöründe 

yapılacak yeni ortak projeler ile ikili ticari ilişkilerimizin daha büyük bir 

ivme kazanabileceğini düşünüyorum. 

• Ayrıca, turizm, inşaat, enerji, perakende, tekstil, tarım ve gıda 

hedef sektörlerimiz arasında yer alıyor. THY da haftada 3 gün sefer 

düzenliyor. 

• Küba'da altyapı yatırımları başlıca konulardan. Dünyada kendisini 

kanıtlamış, tecrübeli müteahhitlerimiz de bu alanda beraber çalışmaya 

hazırlar. 

• Küba’da yaptırımlara rağmen gelinen yeni süreçte, dış yatırımların 

önünü açan hukuki altyapısı önemli bir başlık. 



 

 

• Ticari iş birliğimizin alt yapısını tamamlamak üzere, öncelikle 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmasının revizesi 

önemli.  

• Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının imzalanması için 

Küba tarafının hızlanması da bir başka önemli başlık.  

• Bunlara ilaveten, bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında 

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

İş Konseyine ait networkünü, Kübalı dostlarımızla birlikte kullanmaya her 

zaman hazırız. 

Başta Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Mustafa Tuzcu, Küba Dış 

Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakan Yardımcısı Sn. Ana Teresita 

Gonzalez Fraga (Ana Teresita Gonzales Fraga), Küba Ankara Büyükelçisi 

Sn. Alejandro Francisco Diaz Palacios (Alehandro Dias Palasyos) ve İş 

Konseyi Başkanımız olmak üzere, programımıza katılan ve emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 


