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TOPLANTI
NOTU
Türkiye Kanada İş Konseyi, ‘DEİK 
Talks Business and Investment 
Opportunities Agriculture and 
Livestock - Turkey and Canada’ 
webinarını, Kanada Ankara Büyükelçisi 
Jamal Khokhar, Tigem Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe 
Ayşin Işıkgece ve Kanada Tarım ve 
Gıda Bakanlığı (AAFC) Genel Müdürü 
Kathleen Donohue katılımlarıyla,  İş 
Konseyi Başkanımız Nurdan Erbuğ 
moderatörlüğünde 26 Haziran 
Çarşamba günü gerçekleştirdi.
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NURDAN ERBUĞ
DEİK/Türkiye-Kanada 

İş Konseyi Başkanı 

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ yaptığı konuşmada, Türkiye 
ve Kanada arasındaki ikili ilişkilerin önemine değindi. Korona sonrası dönemde, iki 
ülke arasında ilişkilerin sürdürülebilir olması için ekonomik ilişkileri sadece karşılıklı 
ticaret olarak sınırlamayıp, karşılıklı yatırım ilişkilerinin de canlandırılması gerektiğini  
belirten Erbuğ, etkili iletişim ağlarının, yeni işbirliği alanları açmanın yanı sıra 
zorlukların üstesinden gelmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İkili ticaret hacimlerinin Türkiye ile Kanada arasındaki potansiyelini yansıtmadığını 
belirten Türkiye – Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ, iki ülkenin ticari 
bakımından potansiyel barındırdığını vurguladı. Özellikle tarım sektörünün ve tarım 
yatırımlarının öne çıktığını ifade eden Erbuğ, bahse konu alanlarda iş birliği üzerine 
çalışmalar yapılmasının önemine değindi.

Pandeminin, dünya çapında lojistik konunusunda zorluklar ortaya çıkardığını ve 
tedarik zincirinde problem yaşandığını belirten Erbuğ, bu süre zarfında Türkiye’nin 
kaliteli tarım ürünleri tedarik etme konusunda güçlü bir konumda olmaya devam 
ettiğini belirtti. Türkiye ve Kanada’nın donanımlı ve deneyimli iki ülke olarak üçüncü 
ülkelere birlikte yatırım yapmakta başarılı olacağına inandığını ifade ederek sözlerini 
sonlandırdı.



JAMAL KHOKHAR
Kanada Ankara Büyükelçisi 

Ticaretin gelişmesinin, tarım ve hayvancılık sektörüne yatırım için çok önemli bir konu 
olduğunu belirten Kanada Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar, JETCO toplantısı ile  
Türkiye ve Kanada ilişkilerinde yeni bir canlılık başlatıldığını ifade etti. İki ülkenin özel 
sektörleri arasındaki ilişkiyi canlandırmak için en üst düzeyde bir etkileşim olacak 
şekilde tasarlanmış olan bahse konu toplantının, Kasım ayı içerisinde sanal olarak 
yapılacağını vurgulayan Büyükelçi, anılan toplantının tarım sektörü ve temsilcileri 
için çok iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Devamla, bölgesel pazarların ve üçüncü pazarların gözden kaçırılmaması gerektiğini 
ifade eden Büyükelçi,  Kanada’dan ürün ihraç eden, Türkiye’ye getiren ve daha sonra 
bölgesel olarak üçüncü pazarlara dağıtan birçok başarılı firma olduğuna değindi. 
Kanada’nın, Türkiye’de bulunan ve  tarımdan sorumlu olan temsilcilerinin Ankara’da 
ve İstanbul’da olduğunu belirten Büyükelçi, iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek 
adına tavsiye ve öneriler almak için anılan temsilciler ile iletişime geçmenin çok 
büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı. 

Ayrıca, Kanada’nın yüksek kalitede hayvan genetiği kaliteli tohumlar ürettiğini ifade 
edilirken,  yüksek kalite standartlarına ve gıda güvenliğine sahip olmasıyla tanındığı 
belirtildi. Söz konusu alanlarda Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini belirterek 
konuşmasını sonlandırdı. 
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AYŞE AYŞİN IŞIKGECE
Tigem Genel Müdürü ve Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Tigem Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece yapmış 
olduğu sunumda, Türkiye’deki tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin bilgi verdi. 
TİGEM’in, tarım sektörünün temel unsurlarını ürettiğini belirten Işıkgece, TİGEM’in 
diğer  görevlerinin arasında ise koyun yetiştiriciliği olduğunu belirtti. TİGEM’in, bazı 
hayvanların genetik kaynaklarını koruduğunu, bu hayvanlardan birinin de Arap atları 
olduğunu belirtti.

 İki ülke arasında mahsul açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Işıkgece, 
anılan alanda iş birliği ve ticareti artırma şansı olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirliğe 
her zaman azami önem verildiğini ve ekin üretiminde çevre için güvenli olan son 
teknolojilerin kullanıldığı ifade edilirken, verimlilik ve güçlü traktörler sayesinde en 
geniş tarlada dahi daha az makine kullanıldığına değinildi. 

TİGEM’in bir diğer güçlü yeniliğinin ise; elektrikli traktör olduğu belirtildi. T.C. Tarım 
Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez başlatılan bir proje olduğu ve anılan projenin 
şu anda yapım aşamasında olduğu ifade edildi. 

Devamla, Kanada’nın tıbbi kenevir üretiminde ve kenevir hasat makinelerinde lider 
ülke olduğunun altını çizen Işıkgece, anılan alanda iki ülke arasındaki işbirliği için çok 
iyi bir fırsat olabileceğine değindi. Türkiye’nin büyük bir tarımsal ticaret değerine 
sahip olduğu belirtilirken, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olduğu ve bu nedenle 
depolamanın ve lojistiğin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Dijital 
tarım pazarları ile Türkiye’nin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirip hedeflere 
ulaşılabileceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı. 



KATHLEEN DONOHUE
Kanada Tarım ve Gıda Bakanlığı 

(AAFC) Genel Müdürü 

Kanada Tarım ve Gıda Bakanlığı (AAFC) Genel Müdürü Kathleen Donohue yapmış 
olduğu konuşmada, Kanada ve Türkiye’nin önemli ve potansiyel barından bir 
tarımsal ticaret ilişkisine sahip olduğunu vurguladı. Anılan potansiyelin geliştirilmesi 
ve iki ülkenin iş dünyasına tanıtılması adına bir yol haritasının çizilmesinin önemine 
değinen Donohue, tarım sektöründe Türkiye ve Kanada arasındaki ortaklığı 
büyütmek adına bu tarz webinarların yararlı olduğunu ifade etti. 

Türkiye’nin bakliyat tohumları için hayvan genetiğine yönelik artan taleplerinin 
farkında olduklarını ifade eden Donohue, hayvancılık sektörüne ilişkin büyükbaş 
hayvanları yetiştiren bir dizi genetik ürünün, dünya çapında ihraç edildiğine değindi. 
Ayrıca, Kanada’da ürün geliştirmede tohum genetiğine yatırım yapıldığını belirten 
Donohue, tarımla ilgili yapay zekanın araştırıldığını ifade ederek sözlerine son verdi.

Anılan webinar soru – cevap kısmının akabinde sona erdi. 

Tigem Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece tarafından 
yapılan sunuma http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25566 bağlantısından 
ulaşılabilmektedir.

Yaklaşık 1.30 saat süren webinara Türkiye ve Kanada’dan yaklaşık 80 iş dünyası 
temsilcisi katıldı. 
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NAİL OLPAK 
DEİK Başkanı

CANER ÇOLAK
Genel Sekreter

MERİH KEPEZ ÖRNEK
Genel Sekreter Yardımcısı

ECEM MİRZALOĞLU
Türkiye - Amerika İş Konseyleri / 
Direktör Vekili
Tel: + 90 212 0212 339 50 09
E-Posta: emirzaloglu@deik.org.tr

MELİKE HOCAOĞLU 
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 90 212 339 50 07
E-Posta: mhocaoglu@deik.org.tr

İLKİMEYLÜL BIÇER
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 90 212 339 50 10
E-Posta: ibicer@deik.org.tr

BATUHAN KURTARAN
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 90 212 339 50 08
E-Posta: bkurtaran@deik.org.tr

DEİK üyeliği için lütfen 
tıklayınız.

Semineri izlemek için lütfen 
tıklayınız.
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https://www.youtube.com/watch?v=mf7s3MqIu4A&feature=youtu.be
https://www.deik.org.tr/uyelik-uyelik-kosullari

