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Nikaragua Dışişleri Bakanı Sn. Denis Ronaldo Moncada 

Colindres ile Toplantı 

14 Ekim 2021 

DEİK 

 

Nikaragua Dışişleri Bakanı Sn. Denis Ronaldo Moncada 

Colindres (Denis Ronaldo Monkada Kolindres), 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

 

Öncelikle sağlıklı günler diliyor, herkesi şahsım ve DEİK ailesi adına 

saygıyla selamlıyor; Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Nikaragua’dan gelen 

siz değerli misafirlerimizi İstanbul’da, DEİK ofisimizde ağırlamaktan büyük 

mutluluk duyuyorum. 

 Sözlerimin başında, Nikaragualı dostlarımızın geçtiğimiz ay 15 

Eylül’de kutladığı Nikaragua Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. 

Bugün, yatırım ve ticari iş birliklerimize yenilerini eklemek, varsa iş 

dünyamızın sorunlarını tespit ederek birlikte çözümler bulmak ve birlikte 

büyümek için bir aradayız.   

Ancak bu konunun öncesinde salgın süreciyle birlikte hayatımıza 

giren bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. 
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Tüketici tercihleri, üretim modelleri, tedarik, lojistik ve ulaştırma gibi 

alanlar ciddi bir dönüşüm içinde ve iş dünyasının hayatına giren birçok yeni 

kavram var.  

 İlk olarak, salgının dijital ve yapay zeka dönemine geçişi 

düşündüğümüzden daha fazla hızlandırdığını görüyoruz. Bunun 

hayatımıza yansımalarını iyi düşünmeliyiz. 

 Kaynak çeşitliliğinin önemini daha iyi kavradık. Salgın, 

rekabetçilikte öne çıkan ölçek ekonomisinin beraberinde getirdiği 

sınırlı kaynağa bağlı olmanın risklerini daha net ortaya çıkardı. 

 Lojistikle birlikte düşündüğümüz uzaklık ve yakınlık yerine hayatımıza 

giren “ulaşılabilirlik” kavramı ve bununla bağlantılı olarak önemini 

daha fazla kavradığımız ‘’Tedarik Zinciri’’ de bu dönemin anahtar 

sözcüklerinden. 

 Bunların sonunda, salgına rağmen tedarik zincirini koparmadan 

ayakta kalabilenler ve muhataplarına ‘’güven’’ duygusunu yeterince 

verebilenler, sürecin ve bundan sonrasının kazananları olacak. 

 

Sayın Bakan, Değerli Misafirler, 

Türkiye ve Nikaragua arasında 2021 yılının Ağustos ayı verilerine 

göre 15,1 milyon $’lık bir ticaret hacmimiz bulunuyor. Son iki yılın 

rakamlarıyla karşılaştırdığımızda ikili ticaretimizde bazı ürünlerin dönemsel 

alım-satımlara göre oluştuğu, son derece düşük ve düzensiz bir seyir 

izlediğini görüyoruz. İki ülke olarak aramızdaki bu ticaret hacmi rakamının 

potansiyelimizi yansıtmadığının farkındayız.  



                           

 
 

Tarih:      14 Ekim 2021                           

Bu noktada, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerimizi geliştirmenin 

önünü açacak bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak isterim: 

 Coğrafi uzaklık nedeniyle navlun fiyatlarının yüksekliği,  

 Teslimat sürelerinin uzunluğu, 

 Pazarda Türk ürünlerinin yeterince tanınmaması, 

 İki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin yapılmaması 

gibi faktörler ekonomik ilişkilerimizin artması yönünde bir engel teşkil 

ediyor. Sizlerin desteği ve iş dünyamızın çabasıyla bu engelleri birlikte 

aşacağımıza inanıyorum. 

Konuşmamı, Nikaragualı yazar, romancı ve şair Gioconda Belli’nin 

(Cigonda Belli) bir sözüyle bitirmek isterim. Yazar, Kadınlar Ülkesi adlı 

kitabında, “Boş boş yürüyene yol yok, yol ne için yürüdüğünü 

bilenindir.” diyor. 

Türk ve Nikaragualı iş dünyaları olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi 

geliştirmek üzere kararlıyız ve bu yolda beraber ilerleyeceğiz. 

Bu duygularla, programımıza katılan başta Nikaragua Dışişleri Bakanı 

olmak üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 


