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Afrika kıtası ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
misyonu ile faaliyetlerini yürüten Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Afrika 
ülkelerine yönelik olarak ticaret heyeti programları düzenlemektedir. 
Bu çerçevede, hali hazırda 45 ülke Türkiye-Afrika İş Konseylerinden 
biri olan Türkiye-Seyşeller İş Konseyi tarafından, pazar potansiyelinin 
ve projelerin tespiti, ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi, yeni iş ve 
yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla 10-13 Nisan 2019 
tarihleri arasında Seyşeller’e yönelik bir özel sektör heyet programı 
düzenlendi. Victoria şehrini kapsayan heyet ziyaretinde,  
Seyşeller-Türkiye İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri ile kurum 
ziyaretleri gerçekleştirildi.
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Enerji, inşaat, sağlık, tekstil, gıda, tarım ve turizm alanlarında faaliyet 
gösteren 10 Türk firma temsilcisinden müteşekkil heyet onuruna 
düzenlenen akşam yemeğinde SCCI Başkanı Oliver Bastienne ve 
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelindi. 

SCCI Başkanı Oliver Bastienne, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği 
potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik bir platform oluşturulması amacıyla DEİK ile 2017 yılında 
mutabakat imzalandığını söyledi. Bastienne, iki kurumun mutabakat 
imzalamasından sonra hızlıca hedef sektörleri belirlediklerini ve 
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildiğini ve bu sürecin hızlı ilerlemesinde 
karşı kanat başkanı Süleyman Boşça’nın katkısının büyük olduğunu 
vurguladı. Belirlenen sektörlerden Türk firmalarını Seyşeller’de 
ağırlamaktan memnun olduğunu ifade eden Bastienne, bu ziyaret 
çerçevesinde yapılacaklar görüşmelerden olumlu sonuçlar alınacağına 
inandığını belirtti.

SEYŞELLER TİCARET 
VE SANAYİ ODASI (SCCI) 
EV SAHİPLİĞİNDE AKŞAM 
YEMEĞİ PROGRAMI 
10 NİSAN 2019
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Nazik ev sahipliğinden ötürü Başkan Bastienne ve ekibine 
teşekkürlerini sunarak söze başlayan Türkiye-Seyşeller İş 
Konseyi Başkanı Süleyman Boşça, daha önce gerçekleştirilen 
ziyarette pazar araştırması yaptıklarını, Türkiye’den ithal 
edilebilecek daha uygun fiyatta daha kaliteli ürünlerin 
tespiti ile yatırım alanlarına ilişkin bilgiler edindiklerini ifade 
etti. Araştırma sırasında Türk ürünlerine de rastladıklarını; 
ancak üreticilerle görüşüldüğünde bu ürünlerin direkt olarak 
Seyşeller’e satılmadığı bilgisini edindiklerini söyleyen Boşça, 
bu tespitler kapsamında oluşturdukları heyetle somut sonuçlar 
almayı hedeflediklerini belirtti.
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Heyet programı kapsamında ilk olarak Seyşeller Devlet Başkanı Danny 
Faure ziyaret edildi. Seyşeller’e akredite T.C. Nairobi Büyükelçisi 
Ahmet Cemil Miroğlu ile Aydın Milletvekili & Türkiye-Seyşeller 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Bekir Kuvvet Erim 
başkanlığında gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik ve 
siyasi ilişkiler değerlendirildi. 

Seyşeller Devlet Başkanı Danny Faure, Türk özel sektör heyetini 
makamında ağırlamaktan memnun olduğunu ve Seyşeller’in Türkiye 
arasındaki mevcut iş birliğini daha da geliştirmeye istekli olduğunu 
belirtti. 

Danny Faure, “Seyşeller ve Türkiye çok aktif ve dinamik bir iş birliği 
gündemini paylaşıyor. Türkiye, insan kaynağımızın güçlendirilmesi ve 
bazı önemli projelerin finansmanı dahil olmak üzere sosyo-ekonomik 
ilerlememize katkıda bulunmakta. Bugün heyetinizde çeşitli sektörlerden 
firma temsilcilerini görmekten mutluyum ve umarım Seyşeller ziyaretiniz 
sırasında verimli görüşmeler gerçekleştirirsiniz.” dedi.

SEYŞELLER CUMHURİYETİ DEVLET 
BAŞKANI DANNY FAURE’Yİ 
MAKAMINDA ZİYARET 
11 NİSAN 2019                                                 
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Görüşmede, Türk heyeti tarafından 2018 yılı itibariyle iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 22 milyon dolar düzeyinde olduğu 
ve bu rakamların iki ülkenin potansiyelini tam anlamıyla 
yansıtmadığı ifade edildi. Bu bağlamda, iki ülke arasında 
müzakere aşamasında olan Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanması sürecinin hızlandırılması gerektiği ve bunun 
ticarete bir ivme getireceği belirtildi.

Ayrıca, Türkiye’den ilk defa bu kadar çeşitli temsilcinin 
(Büyükelçi, Milletvekili, iş insanları, askeri ve ticaret ataşeleri) 
oluşturduğu bir heyetin Seyşeller’i ziyaret ettiği vurgulandı. 
Heyet katılımcılarının firmaları ve ülkedeki hedeflerine ilişkin 
kısa bilgilendirmeleri sonrasında Devlet Başkanı ile aile 
fotoğrafı çekilerek hediye takdim edildi.
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Seyşeller-Türkiye İş Forumu, Türkiye-Seyşeller İş Konseyi tarafından 
Seyşeller Ticaret ve Sanayi Odası ve Seyşeller Yatırım Kurulu iş 
birliğinde Eden Bleu Hotel’de gerçekleştirildi. Foruma, 75’i aşkın Seyşelli 
ve Türk iş insanı katıldı. 

Açış konuşmalarında Seyşeller Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Iouana Pillay, iki ülke arasındaki ticaretin halen yoğun olarak ele 
alınmadığını söyledi. Pillay, Türkiye ile Seyşeller arasındaki 22,7 milyon 
dolar tutarındaki ticaret hacminin her iki ülkenin potansiyelini tam 
olarak yansıtmadığını belirterek, “Hem Türk hem de Seyşelli işletmelerin 
bugün sağlanan bu iş ağı platformunu yenilenmiş bir ekonomik ve ticari 
ortaklığın katalizörü olarak kullanmalarını rica ediyorum.” dedi. 

Ortaklığın güven, adalet ve birlikte büyümeye dayalı olduğunun 
altını çizen Pillay, Ticaret Odası olarak her zaman özel sektörü 
desteklediklerini ve iki ülke arasındaki ticaretin artması için özel sektöre 
kazan-kazan çerçevesinde iş fırsatları sunacaklarını söyledi.

SEYŞELLER-TÜRKİYE 
İŞ FORUMU 
11 NİSAN 2019 
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Türkiye-Seyşeller İş Konseyi Başkanı Süleyman Boşça ise, geçen yıl 
Seyşeller’e akredite T.C. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu’nun 
güven mektubunu sunması vesilesiyle Seyşeller’e küçük bir grupla 
ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu yıl da çeşitli sektörlerden oluşan bir 
heyetle geldiklerini kaydetti. Seyşeller ile Türkiye arasında halihazırda 
var olan ticaret hacminin arzu edilen düzeyde olmadığının altını çizen 
Boşça, İş Konseyi olarak bu rakamı arttırmak için çalıştıklarını ve 
Türkiye’nin Afrika kıtası ile gelişen ilişkilerinde Seyşeller’i ciddi bir pazar 
olarak gördüklerini belirtti.

Geçen yıl İstanbul’da Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda DEİK 
tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomik ve İş Forumu’na 
Seyşeller’den yüksek katılım gerçekleştiğini söyledi. Boşça, ilişkilerin 
çeşitlendirilmesi için forumun vesile olduğunu belirterek, 2018 yılı ticaret 
rakamlarına da  bu ilişkilerin yansıdığını ve ticaret hacminin 2017’ye 
kıyasla %10’luk bir artış gösterdiğini vurguladı.

Heyet programı kapsamında gerçekleştirilecek kurum ve kuruluş 
ziyaretlerinde potansiyel yatırım projeleri ve ticaret fırsatları hakkında 
bilgi edinmek istediklerini ifade eden Boşça; turizm, inşaat, tarım ve 
enerji gibi birçok sektörde Seyşelli firmalar ile iş birliği kurabileceklerini 
söyledi.
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Seyşeller Yatırım Kurulu (SIB) Genel Müdür Yardımcısı Lenny Gabriel 
ise,  açılış konuşmalarından sonra sunumu gerçekleştirdi. Sunumunda 
Seyşeller’de yatırım imkanları hakkında bilgiler veren Gabriel, 
Seyşeller’in Afrika kıtasında kişi başı milli geliri en yüksek ikinici ülke 
olduğunu belirtti. 

Gabriel; balıkçılık, tarım, inşaat, turizm ve enerji sektörlerinde fırsatlar 
olduğunu ve bu sektörler için teşvikler bulunduğunu söyledi. Şirket 
kurma süreçleri hakkında bilgi veren Gabriel, Seyşeller Yatırım 
Kurulu’nun yabancı yatırımcılar için ilk başvuru noktası olduğunu ve bu 
minvalde firmalara pazar araştırması, pazara giriş süreçlerini hızlandırma 
ve pazarda tutunma gibi alanlarda destek olduklarını belirtti.

SIB sunumuna 
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18892 
bağlantısından ulaşılabilir.
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Türk Hava Yolları Mauritius, Madagaskar, Seyşeller ve Komorlar Ülke 
Müdürü Mehmet Fatih Kurşun, Türk Hava Yolları olarak Afrika kıtasında 
Nisan ayı itibariyle 55 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki 
dönemde Afrika’da Luxor (Mısır) ve Port Harcourt (Nijerya)‘u da uçuş 
ağına ekleyerek sayıyı arttıracaklarını ifade etti. 

İstanbul Havalimanı hakkında bilgiler veren Kurşun, tüm etapların 
tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı’nın yıllık 150 milyon yolcu 
kapasitesine ulaşacağını vurguladı. Kurşun, Seyşeller-Türkiye arasında 
direkt uçuşların ve kargo hizmetlerinin ikili ekonomik ilişkilere önemli 
katkıları olacağını ve Seyşeller’in turizm destinasyonu olma konumunu 
güçlendireceğini ifade etti.
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T.C. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ise, iki ülke arasındaki 
diplomatik ilişkilerin 1995 yılında kurulduğunu ve Seyşeller 
Cumhuriyetine Nairobi Büyükelçiliğinin akredite olduğunu söyledi. 

Seyşeller’in ise Paris Büyükelçiliğinin ülkemize akredite olduğunu 
söyleyen Miroğlu, son yıllarda özellikle ilişkilerin ahdi altyapısının 
geliştirilmesi üzerindeki çalışmaların yoğunlaştığını ve üst düzey 
ziyaretlerin arttığını ifade etti. 

Büyükelçi Miroğlu, “Geçen yıl güven mektubunu sunmak üzere Devlet 
Başkanı ile yaptığım görüşmede de dile getirdiğim üzere iki ülke birbirini 
önemli birer ortak olarak değerlendirmekte ve ikili ekonomik ilişkiler 
ciddi fırsatlar barındırmaktadır” dedi. 

Büyükelçi, iki ülkenin de turizm destinasyonu olduğunu ve Türkiye’nin 
bu alanda tecrübelerini paylaşmaya ve beraber çalışmaya hazır 
olduğunu dile getirdi. Miroğlu ayrıca, Batı Hint Okyanusu’ndaki 115 
adadan oluşan Seyşeller’in ekonomisinin ana kaynağının turizm 
olduğunu ve bu anlamda Türk Hava Yolları’nın Ekim 2016’da haftada 
üç kez seferler yapmaya başlamasının ülkenin Türk turistler için 
daha önemli ve güzel bir turizm merkezi haline gelmesini sağladığını 
vurguladı. Miroğlu, Türk müteahhitlerinin Seyşeller’in altyapı projelerini 
desteklemeye hazır olduğunu, enerji ve sağlık alanlarında işbirlikleri 
yapılabileceğini sözlerine ekledi.
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Aydın Milletvekili & Türkiye-Seyşeller Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Bekir Kuvvet Erim ise konuşmasında Türkiye olarak Afrika 
kıtası ile iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, “2003 yılında 
hükümetimizin başlattığı Afrika açılımı ile son 16 yılda Afrika ülkeleriyle 
siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz hayli gelişti. Afrika kıtası ile ticaret 
hacmimiz 2003 yılında 3,7 milyar dolar iken, 2018 yılında 21 milyar dolar 
düzeyine ulaşmış durumda.  Bugün Afrika kıtasında 41 Büyükelçiliğimiz, 
26 Ticaret Müşavirimiz, 21 TİKA Ofisi ve DEİK bünyesinde 45 İş 
Konseyimiz bulunuyor. İki ülke arasında özellikle turizm, sağlık, enerji, 
gıda ve inşaat sektörlerinde muhtemel iş birliklerinin olabileceğini 
vurgulamak isterim. Bugün Türk müteahhitlik şirketleri, 1972-2018 yılları 
arasında Afrika kıtasında 41 ülkede toplam 67,3 milyar dolar tutarında 
projeler gerçekleştirdi. Afrika kıtasında özellikle Libya, Cezayir, Senegal, 
Etiyopya ve Tanzanya’da müteahhitlik sektörünün önemli projeleri hala 
devam ediyor. İkili ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi 
adına ben üzerime düşeni yapmaya, gerek özel sektör, gerek kamu 
kurumu temsilcilerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumu 
belirtmek istiyorum.” dedi.
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Seyşeller-Türkiye İş Forumunda, açılış konuşmalarının ve sunumlarının 
ardından iki ülke firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi.

SEYŞELLER ÖZEL SEKTÖR HEYET PROGRAMI

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ 



Dünya Bankası tarafından hazırlanan Seyşeller İş Yapma Rehberine (2019)  
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/seychelles/SYC.pdf 
bağlantısından ulaşılabilir.

     www.investinseychelles.com |     +248 429 5500 |     investinseychelles@sib.gov.sc

     www.src.gov.sc |      +248 429 3741 |      advisory.center@src.gov.sc
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Görüşmede, Türk heyeti katılımcıları kendi firmaları hakkında 
bilgiler vererek bir ada ülkesi olan Seyşeller’de yenilenebilir enerji 
alanında işbirliği yapmayı arzu ettiklerini ve bu anlamda ülkenin 
ihtiyaçları ile hedef projeleri konusunda detayları öğrenmek 
istediklerini ifade etti. 

Bakan Cosgrow, Türkiye’den gelen iş insanları heyetini 
ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi. Cosgrow, Bakanlığın 
Seyşeller halkının temiz, sağlıklı ve ekolojik bir çevrede yaşaması, 
güvenilir ve uygun fiyatlı su ve enerjiye erişiminin olması ve 
iklim değişiklikleri ile felaketler karşı korunması konularından 
sorumlu olduğunu belirtti. Ülkenin enerji vizyonunda 2030 yılına 
kadar enerji kaynağının %15’nin yenilenebilir enerji olmasını 
hedeflediklerini ve mevcut durumda bu oranın %5 olduğunu 
söyleyen Bakan Cosgrow, 2030’a kadar tüm nüfusun uygun fiyatlı, 
güvenilir ve modern enerji hizmetlerine erişimin sağlanmasının 
arzu edildiğini söyledi. 

Bu bağlamda, 4 MW’lık yenilenebilir enerji projesi olduğunu 
(el yapımıRomainville adası üzerinde) ve rüzgar enerjisi, yüzer 
güneş fotovoltaik (PV) sistem ile atıktan enerji üretimine 
önem verdiklerini belirten Bakan Cosgrow, enerji dağıtım ağını 
geliştirdiklerini ve tüm evlerin bu ağa dahil olduğunu dile getirdi.

SEYŞELLER ÇEVRE, ENERJİ 
VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI 
WALLACE COSGROW 
İLE GÖRÜŞME 
11 NİSAN 2019
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2012 yılında kurulan SEC-Seyşeller Enerji Komisyonu (www.sec.sc)’nun elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, temini ve kullanımının 
düzenlenmesinden sorumlu olduğunu ve enerji verimliliğini teşvik ettiğini söyleyen Cosgrow, elektrik üretiminin ana kaynağının 
petrol yakıtı olduğunu ve ithal edilen yakıtın sadece %31’inin yerel tüketici tarafından kullanıldığını belirtti. Bakan, elektrik enerjisinin 
üretimi, iletimi ve dağıtımından tek sorumlu kuruluşun ise, PUC-Kamu Hizmetleri Şirketi (www.puc.sc) olduğunu söyledi. 750 KW’lık 
sekiz türbinden oluşan 6 MW’lık bir rüzgar santrali olduğunu belirten Bakan, türbinlerin düşük ila orta rüzgar hızlarında çalıştıklarını 
ve rüzgar enerjisi konusunda daha çok fırsat olduğunu söyledi. Ayrıca, Bakan etrafı yaklaşık 1,3 milyon km2’lik okyanusla çevrili olan 
ülkede deniz akımları enerjisi ve tribünleri konusunda da yatırım yapılabileceğini belirtti. Bakan Cosgrow, diğer fırsatların ise geri 
dönüşüm tesisleri ve enerji verimliliği teknolojileri (0 vergi uygulanan ürünler bulunmakta) alanlarında olduğunu dile getirdi. Elektrik 
üretiminde LNG kullanılmasının planlandığını aktaran Bakan, temiz çevre konusunda çalışmaları olduğunu ve ülkede plastik kamış ve 
tabak kullanımının yasak olduğunu ifade etti.

Seyşeller Enerji Komisyonu (SEC) tarafından hazırlanan entegre enerji çalışma raporuna 
http://www.sec.sc/images/pdf/SIES-Report-Volume-2-Seychelles-Integrated-Energy-Study.pdf  
bağlantısından ulaşılabilir.

Birleşmiş Milletler (UN) Çevre Programı tarafından hazırlanan Seyşeller enerji üretimi ve tüketimine ilişkin bilgi notuna (2015) 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20516/Energy_profile_Seychelles pdf?sequence=1&isAllowed=y 
bağlantısından ulaşılabilir.

     www.meecc.gov.sc |      +248 467 0500 |      info@env.gov.sc
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Sanayileşme ve girişimcilik için politika üreten bir kurum olarak 
Türkiye’den iş insanları ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Müsteşar Antat, istihdamın arttırılması, KOBİ ve girişimcilerin 
rekabet güçlerinin geliştirilmesi, kalite yönetim ve standardizasyonu, 
üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi, ürün sertifikaları ve 
sistem belgelendirme gibi konularda çalıştıklarını ifade etti.

Antat, bilgi ve tecrübe paylaşımı, KOBİ’lerin Türkiye katma değer 
zincirine katılması, uygun fiyatlı malzeme sağlanması ve kurum 
çalışanları ile KOBİ’ler için deneyim paylaşımı faaliyetleri düzenlenmesi 
konusunda Türkiye’nin desteklerini beklediklerini söyledi. Bu bağlamda, 
Türk heyeti tarafından Türkiye’nin ilgili kuruluşları (KOSGEB, TSE) ile 
bilgi ve deneyim paylaşımı yapılabileceği ve YTB’nin sağladığı mesleki 
eğitim programlarında faydalanılabileceği dile getirildi.

     www.employment.gov.sc |       +248 429 7292                                                                                   
     contact@employment.gov.sc | a.decomarmond@gov.sc

SEYŞELLER SANAYİ VE 
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME 
MÜSTEŞARI ANGELIQUE ANTAT 
İLE GÖRÜŞME 
11 NİSAN 2019
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Seyşeller GSYİH’sının 2018 yılında 1,5 milyar dolara ulaştığını ve kişi 
başına düşen gelirin ise 16 bin dolar civarında olduğunu dile getiren 
Mangroo, 2017 yılında %4,2 oranında gerçekleşen ekonomik büyümenin 
2019 yılında %3,6 oranında olacağını, enflasyon oranının ise 2018 yılında 
%2,3 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Ülke ekonomisinin turizm ve balıkçılığa dayandığını söyleyen Mangroo, 
ulusal limana yakın bir yerde bulunan ticaret bölgesinin başarıyla 
faaliyet gösterdiğini ifade etti. Sanayi sektörünün ana kolunun, ton 
balığı işlemek, meyve ve sebzeleri muhafaza etmek olduğunu söyleyen 
Mangroo, küçük tekne üretimi, mobilya montajı ve üretimi ve alkollü ve 
alkolsüz içeceklerin üretiminin de gerçekleştirildiğini belirtti. 

Ton balığının başlıca ihracat kalemleri arasında olduğunu söyleyen 
Mangroo, makine ve ekipmanları, gıda maddeleri, petrol ürünleri, tekstil, 
halı, kimyasal maddeler ve diğer işlenmiş gıdaların ise Seyşeller’in 
başlıca ithalat kalemlerini oluşturduğunu dile getirdi. Mangroo, Seyşel 
Adalarının offshore bankacılık, yatırım ve sigorta dahil, geniş bir finansal 
hizmetler yelpazesi sunduğunu ve bu hizmetlerin ülke ekonomisine 
önemli katkılar yaptığını vurguladı. Uluslararası İşletme Şirketinin (IBC) 
en yaygın kullanılan kurumsal teşebbüs olduğunu söyleyen Mangroo, 
geçen yıl on iki binden fazla uluslararası şirket ve kuruluşun tescil 
edildiğini belirtti. 

SEYŞELLER TİCARET 
MÜSTEŞARI CILLIA MANGROO 
İLE GÖRÜŞME 
11 NİSAN 2019  
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Türkiye ile daha önce yapılan ancak sonuçlanamayan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin yeniden başlamasını arzu 
ettiklerini ifade eden Mangroo, tıkanan konularda ortak bir yol bulacaklarına inandığını ve ton balığı hususunda ise kota konularak 
bir çözüm getirilebileceğini söyledi.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliği konusunda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının kurulmasında fayda 
olacağını bildiren Miroğlu, müzakerelerin başlaması yönünde Türk tarafının da hevesli olduğunu ve yakın zamanda çalışmaların 
başlaması için Seyşeller tarafının resmi olarak talepte bulunmasını rica etti.  

     www.finance.gov.sc | www.seychellestradeportal.gov.sc

     +248 438 2130 |     ahasssan@finance.gov.sc
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Seychelles Trading Company Ltd. (STC)’nin %100 bir devlet şirketi ve 
en büyük ithalatçı olduğunu söyleyen CEO Joubert, şirketin ithalat, 
depolama, dağıtım, yapı malzemeleri, imalat (tuvalet kağıdı, çay, ekmek 
ve hamur işleri) perakende ve toptancılık yaptığını dile getirdi.

4/6 aylık stoklarla çalıştıklarını ve herkese aynı ve uygun fiyatlı ürün 
sağlamayı hedeflediklerini belirten Joubert, diğer adalara gönderilen 
ürünlerin ulaşım masraflarını satış fiyatına eklemediklerini ifade etti.

Türkiye’den 20 yıldır mercimek ithal ettiklerini belirten Joubert, ithal 
ürünlerin başında pirinç (3 çeşit pirinç aylık tüketim: 450 ton), şeker, süt 
tozu, sıvı yağ, un, kereste, çatı ve sac malzemelerinin geldiğini belirtti. 
Ayrıca, seramik, elektrik prizleri, otel catering ürünleri ve malzemelerin 
ithal edildiğini bildiren Joubert, pişirme ve depolama sistemleri 
konusunda da fırsatlar olduğunu söyledi.

DEİK tarafından geçen yıl organize edilen Türkiye-Afrika İkinci Ekonomi 
ve İş Forumu’na katılım gösterdiklerini ve Türk ürünleri hakkında bilgi 
sahibi olma fırsatını yakaladıklarını söyleyen Joubert, aynı ürünleri farklı 
fiyatlarda farklı ülkelerden almak zorunda kaldıklarını ve bu anlamda 
fiyat uygunluğu ve kaliteli ürünler açısından Türk firmaları ile sürekli 
olarak çalışmak istediklerini ifade etti.

     www.stcl.sc |      248 428 5000 / 153 |       francoise@stcl.sc

SEYŞELLER TİCARET 
ŞİRKETİ (STC) CEO’SU 
CHRISTINE JOUBERT 
İLE GÖRÜŞME 
12 NİSAN 2019
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Temel sağlık hizmetlerinin ücretiz olarak sağlandığını söyleyen Bakan 
Adam, ülkenin üç aşamalı bir sağlık sistemi (sevk hastanesi, sağlık 
ocakları ve rehabilitasyon) olduğunu belirtti. Toplam 6 hastanenin 
var olduğunu söyleyen Bakan Adam, ilçelerde aile planlaması, doğum 
öncesi ve doğum sonrası bakım, aşılama hizmetleri, okul sağlık 
hizmetleri, fizyoterapi ve diş tedavisi gibi temel sağlık hizmetleri sunan 
17 sağlık merkezinin bulunduğunu belirtti.

Özel sektörün de sağlık hizmetlerine erişimin geliştirilmesinde kilit bir 
rol oynadığını anlatan Bakan Adam, genel sağlık, 8 diş bakımı ve 22 
özel eczane hizmeti sağlayan 16 özel klinik bulunduğunu ifade etti. 
Bakan, diğer adalar için ambulans servisi olduğunu da sözlerine ekledi. 
Diğer hizmetler ve ameliyatlar için Sri Lanka, Hindistan ve Singapur 
gibi ülkelerin tercih edildiğini belirten Bakan, 2017 yılında devletin 
yurtdışında tedavi için 8,5 milyon dolar harcadığını söyledi.

Ülkede doktorların birçoğunun uygun ücretlerinden ötürü Hindistan’dan 
ve Küba’dan geldiğini anlatan Bakan Adam, diş ve göz sağlığı 
hizmetlerinin halen yetersiz olduğundan bahsetti. Bakan Adam, bu 
bağlamda, özel hastaneler, uzman klinikler, gıda sağlık marketleri, 
gözlükçüler ve ilaç alanlarında önemli fırsatlar olduğuna değindi.

SEYŞELLER SAĞLIK BAKANI 
JEAN PAUL ADAM 
İLE GÖRÜŞME 
12 NİSAN 2019 
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Sıla Danışmanlık Bilişim Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin tarafından Bakan’a 
Türkiye sağlık sektörünün kapasitesi ve uluslararası standartlarda sunduğu sağlık hizmetleri, sağlık turizmi, anahtar teslim hastane 
klinik inşaatları, hastane yönetimi ve mobil teşhis hizmetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Şahin, THY’nin direk uçuşları sayesinde 
iki ülke arasında sağlık turizmi alanında büyük işbirliği potansiyeli olduğundan bahsetti. Görüşmede ayrıca, doktorların eğitimi 
konusunda da Türkiye’nin destek verebileceği belirtildi.

Sunumu dikkatle dinleyen Bakan Adam, işbirliği yapmayı istediklerini bunun için Türkiye’yi ziyaret ederek sağlık merkezlerini yerinde 
incelemeleri ve ikili iş birliği anlaşmasının imzalanmasının gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Bakan Adam Türk firmalarının Seyşeller’de 
üretip (maske ve diğer tıbbi aletler) vergi avantajlarından yararlanarak Amerika pazarına ihracat yapabileceklerini dile getirdi.  
Heyet görüşme sonrasında TİKA tarafından yaptırılan pediatri (çocuk sağlığı ve hastalıkları) bölümünü ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı İhmal Edilen Tropikal Hastalıklar Planına (2015-2020) 
http://espen.afro.who.int/system/files/content/resources/SEYCHELLES_NTD_Master_Plan_2015_2020.pdf  
bağlantısından ulaşılabilir.

Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Performans Raporuna 
http://www.health.gov.sc/wp-content/uploads/summary-hspr.pdf bağlantısından ulaşılabilir. 

Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İstatistik Raporuna 
http://www.health.gov.sc/wp-content/uploads/annual-health-statistical-report-2017.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

     www.health.gov.sc |      +248 438 8090 |      jessy.joubert@health.gov.sc
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Hükümet binasında yapılan görüşmede, Danışman Belle Türkiye’den üst 
düzey bir heyet ile bir araya gelmekten memnun olduğunu ve birçok 
alanda iş birlikleri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile 
getirdi.

Belle, tünel (70 milyon dolar), baraj (80 milyon dolar), liman genişletme 
(35 milyon dolar), kargo terminali, konut (300 bin), otel ve LNG 
çözümleri gibi büyük altyapı projeleri olduğunu ve Türk firmalarının bu 
alanlardaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

     www.statehouse.gov.sc |      +248 429 5661 

SEYŞELLER DEVLET BAŞKANI 
EKONOMİ DANIŞMANI 
BERTRAND BELLE 
İLE GÖRÜŞME 
12 NİSAN 2019 
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Ekonominin ana kaynağının turizm olduğunu ve Bakanlığın turizmin 
yanı sıra liman (www.seyport.sc) ve sivil havacılıktan (www.scaa.sc) da 
sorumlu olduğunu belirten Bakan Dogley, 2018 yılında yaklaşık 361.844 
turist ağırladıklarını ve ziyaretçilerin daha çok Almanya, Fransa ve 
İtalya’dan geldiğini ifade etti. Ayrıca, İngiltere, İsviçre, BAE, Rusya, Çin 
ve Hindistan’dan gelen ziyaretçilerin artmakta olduğunu söyleyen Bakan 
Dogley, 2021 yılında 405.000 ziyaretçi beklediklerini belirtti. Bakan, 
Türkiye’den de daha fazla turist (geçen yıl yaklaşık 3.000 Türk ziyaretçi) 
beklediklerini ve Seyşeller Turizm Kurulu (STB)’nun İtalya’daki ofisinin 
tanıtım çalışmaları yapabileceğini aktardı.

Ülkede toplam 12.478 yatak kapasitesine sahip 585 konaklama tesisi 
olduğunu ve Hilton, Kempinski, Savoy, Banyan Tree ve Four Seasons 
gibi dünyaca ünlü otel zincirlerine de ev sahipliği yaptıklarını belirten 
Bakan Dogley, mevcut onaylanan projeler (3.000 oda) dışında 
2020’ye kadar otel projesi yapılmayacağını; ancak sonrasında butik 
otel projelerine izin verileceğini vurguladı. Çok katlı binalar yerine villa 
tarzına izin verildiğini ifade eden Bakan Dogley, inşaat maliyetlerinden 
ötürü prefabrik yapıların tercih edildiğini söyledi.

SEYŞELLER TURİZM, SİVİL HAVACILIK 
VE LİMAN BAKANI DIDIER DOGLEY 
VE SEYŞELLER TURİZM KURULU 
(STB) PAZARLAMA DİREKTÖRÜ AMIA 
JOVANOVIC-DESIR İLE GÖRÜŞME 
12 NİSAN 2019 
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Dogley, geçen yıl yaklaşık 50.000 Seyşellinin tatil, alışveriş ve sağlık amacıyla yurtdışına çıktığını ve ziyaretlerin daha çok Körfez 
ve Asya ülkelerine yapıldığını dile getirdi. Deniz taşımacılığı, otel inşaatı ve yönetiminin yanı sıra liman ve havaalanı genişletme 
projelerinin Türk firmalarının ilgisini çekeceğini düşündüğünü söyleyen Bakan Dogley, ihalelerin Türk tarafına bildirileceğini belirtti.

Seyşeller Rehberine (2019)  
http://online.anyflip.com/kizm/sjos/mobile/index.html  
bağlantısından ulaşılabilir.

     http://tourism.gov.sc |     +248 428 6500 |     alafortune@tourism.gov.sc

     www.seychelles.travel |     +39 06 509 0135 |     info-turismo.it@seychelles.travel 

Seyşeller Ulusal İstatistik Bürosu (NBS)      www.nbs.gov.sc |     +248 461 1650 |     stats@nbs.gov.sc

Seyşeller Ulusal İhale Kurulu (NTB)      www.ntb.sc |      +248 422 5059 |     ceo.ntb@gov.sc
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Seyşeller’in gıda üretimini artırmayı hedeflediğini belirten Bakan 
Bastienne, ülkede ekilebilir geniş araziler olmadığından topraksız ve 
dikey tarım gibi modern teknikleri teşvik etmeyi amaçladıklarını aktardı. 

Önümüzdeki üç yıl boyunca tarım sektörünün yerel tüketimin %50’sini 
karşılamasını planladıklarını anlatan Bakan Bastienne, ülkede yetişen 
başlıca tarım ürünlerinin muz, tatlı patates, manyok, kopra, tarçın 
kabuğu, çay, hindistan cevizi, nişasta, kokonat ve vanilya olduğunu 
belirtti.

     http://mofa.gov.sc |      +248 467 2300 |      info@www.mofa.gov.sc

Seyşeller Tarım Ajansı (SAA)      +248 467 6450 |      ceosecsaa@gov.sc 

Seyşeller Balıkçılık Otoritesi      www.sfa.sc |      +248 467 0300  

    management@sfa.sc

SEYŞELLER TARIM VE 
BALIKÇILIK BAKANI 
CHARLES BASTIENNE 
İLE GÖRÜŞME 
12 NİSAN 2019 
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DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) 
    River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok.  
    No: 13/9-10 Levent 34394 İstanbul 
    0090 212 339 5070  
    africa@deik.org.tr   
    www.deik.org.tr 


