
ürkiye’de yetifltirilen t›bbi ve aromatik bitkile-
rin ticaretine yönelik istiflarelerde bulunmak
üzere Çin’den Türkiye’ye gelen ifl insanlar›

heyeti, TBMM’ye çal›flma ziyaretinde bulundu.
Çinli heyete, TBMM T›bbi ve Aromatik Bitki Çe-

flitlili¤inin Korunmas›nda, Bunlar›n Üretiminde ve
Pazarlanmas›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar ile Al›nma-
s› Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amac›yla Ku-
rulan Meclis Araflt›rmas› Komisyonu’nda, Türki-
ye’deki t›bbi ve aromatik bitki çeflitlili¤ine yönelik
bilgilendirme yap›ld›.

“Siyasi partilerin ortak önerisiyle 
araflt›rma komisyonu kuruldu”
AK Parti Antalya Milletvekili ve Komisyon Baflka-

n› ‹brahim Ayd›n, t›bbi ve aromatik bitkilerin Türki-
ye’de çok önemsendi¤ini belirterek, son zamanlar-
da bu konuya ayr› bir de¤er verildi¤ini söyledi.
Meclis’te de bu konuya önem gösterildi¤ini kayde-
den Ayd›n, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin

ortak önerisiyle araflt›rma komisyonunun kuruldu-
¤unu aktard›: “Geçmifl y›llarda yap›lan çal›flmalar-
da, bu komisyon çal›flmalar›nda özellikle Türkiye-
Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i Baflkan›
‹hsan Befler ile görüflmemizde, Çin’den t›bbi ve
aromatik bitkilerin ticaretine yönelik istiflarelerde
bulunmak üzere bir heyetin gelece¤ini duydu¤u-
muzda heyecanland›k. Türkiye, biyolojik çeflitlilik
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Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve
Destekleme Derne¤i Baflkan› 
‹hsan Befler’in davetlisi olarak t›bbi ve
aromatik bitki al›m› yapmak için
Türkiye’ye gelen Çinli heyet TBMM’ye
çal›flma ziyaretinde bulundu. 

‹hsan Befler, Türkiye ile Çin aras›nda
t›bbi aromatik bitkiler konusunda ciddi
bir ticaretin bulundu¤unu belirterek,
“Hepimiz bu ticaretten hem ülke
olarak, hem de ticaret mensuplar›
olarak mutlu olaca¤›z” dedi.

TÜRK‹YE-Ç‹N T‹CARET‹ GEL‹fi‹YOR 

“Hem Türkiye, Hem Çin kazanacak”

T
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bak›m›ndan çok zengin bir ülke. Türkiye’de 3 bin
600 endemik tür bulunuyor. Son y›llarda endemik
türlerin ve bitki çeflitlili¤inin korunmas›, yetifltiril-
mesi ve ticaretiyle ilgili güzel çal›flmalar›m›z var.
Ülkemizdeki bitki çeflitlili¤inin korunmas›, yetiflti-
rilmesi, insanlar›n kullan›m›na sunulmas› ve tica-
retinin geliflece¤ini ümit ediyorum.”

“Türkiye ve Çin aras›nda t›bbi bitkiler
konusunda ciddi bir ticaret var”
Türkiye-Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne-

¤i Baflkan› ‹hsan Befler, Türkiye ile Çin aras›nda
t›bbi aromatik bitkiler konusunda ciddi bir ticaretin
bulundu¤unu söyledi. Çin’den gelen ifl insanlar› he-
yetinin Türkiye’ye 4 günlük bir çal›flma ziyareti ger-
çeklefltirece¤ini belirten Befler, “Bu sürenin so-
nunda Çin heyeti, Türkiye’deki t›bbi aromatik bitki-
ler konusunda hem genifl bilgi sahibi olacak hem
de dünya piyasas›ndaki ürünlerden daha kaliteli ve
uygun fiyatta ürün bulabileceklerini görecekler.
Hepimiz bu ticaretten hem ülke olarak hem de ti-
caret mensuplar› olarak mutlu olaca¤›z” dedi. 

Çinli 36 flirketten, 45 temsilci kat›ld›: Çin heyeti
ad›na konuflan Çin G›da ve Hayvanc›l›k ‹thalat ‹hra-
cat Sanayi ve Ticaret Odas› Baflkan› Rong Weidong,
komisyonu ziyaret etmekten duydu¤u memnuniye-
ti dile getirerek, t›bbi ve aromatik bitkiler üzerine
böyle bir çal›flman›n yap›lmas›ndan memnuniyet
duyduklar›n› söyledi. Türkiye ziyaretine 36 flirket-
ten 45 temsilciyle kat›ld›klar›n› belirten Weidong,
bu heyet içerisindeki 20 flirketin t›bbi ve aromatik
bitkiler, 16 firman›n da özellikle baharat alan›nda
çal›flt›¤›n› dile getirdi. Komisyon ile iflbirli¤i yapabi-
leceklerini kaydeden Weidong, ayr›ca ziyaret son-
ras›nda Türkiye ile baflar›l› bir ticaret yapabilecek-
lerine inand›klar›n› ifade etti. 

Çinli ifl insanlar›na sunum yap›ld›: Komisyonda
ayr›ca Tar›m ve Orman Bakanl›¤› T›bbi Aromatik ve
Boya Bitkileri Birimi Sorumlusu Reyhan Bahtiyarca
Ba¤dat bir sunum yapt› ve Çinli ifl insanlar›n›n so-
rular›n› yan›tlad›. Heyet daha sonra Genel Kurul
Salonu ile 15 Temmuz darbe giriflimi s›ras›nda
bombalanan ve tahrip olan Meclis Ana Binas›’nda-
ki alanlar› gezdi.

Befler’e teflekkür belgesi verildi: AK Parti An-
talya Milletvekili ve Komisyon Baflkan› ‹brahim Ay-
d›n, Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Der-
ne¤i Baflkan› ‹hsan Befler’e iki ülke aras›ndaki tica-
retin gelifltirilmesi ile ilgili yapt›¤› katk›lardan dola-
y› baflar›lar›n›n devam›n› dileyerek komisyon ad›na
teflekkür belgesi verdi. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas› (ATSO)
ile Türkiye-Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne-
¤i, ATSO hizmet binas›nda, T›bbi ve Aromatik Bitki-
ler ‹flbirli¤i Toplant›s› düzenledi. Toplant›ya Cum-
hurbaflkanl›¤› Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Af-
yonkarahisar Milletvekili Prof.Dr. Veysel Ero¤lu,
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ticaret
Bakan Yard›mc›s› Sezai Uçarmak, Çin Halk Cum-
huriyeti Büyükelçili¤i Ticaret Müsteflar› Liu Yuhua,
Afyonkarahisar Belediye Baflkan› Mehmet Zeybek,
Çin G›da ve Hayvanc›l›k ‹thalat ‹hracat Sanayi ve Ti-
caret Odas› Baflkan› Rong Weidong, ‹l Genel Mecli-
si Baflkan› Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karakafl, Afyon-
karahisar Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Nurullah Okumufl, ATSO Yönetim Kurulu
Baflkan› Hüsnü Serteser, Türkiye-Çin ‹fl Gelifltirme
ve Destekleme Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
‹hsan Befler, Isparta Ticaret Borsas› Meclis Baflka-
n› Mehmet Ali Do¤an ile ATSO Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri, Türk ve Çinli ifl insanlar› kat›ld›. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas›
ile Türkiye-Çin ‹fl Gelifltirme ve
Destekleme Derne¤i, T›bbi ve

Aromatik Bitkiler ‹flbirli¤i Toplant›s›
düzenledi. Toplant›n›n ard›ndan Türk
ifl insanlar› ile Çinli ifl insanlar› ikili ifl

görüflmesi yapt›. 

Afyon’dan Çin’e
ticaret köprüsü kuruldu
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Serteser, teflekkür etti
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan ATSO Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Hüsnü Serteser, Çin’de meyda-
na gelen depremde hayat›n› kaybedenler dolay›s›yla
Çinli ifl insanlar›na bafl sa¤l›¤› diledi. Serteser, bu
toplant›n›n yap›lmas›nda eme¤i geçen Cumhurbafl-
kanl›¤› Irak Özel Temsilcisi Prof.Dr. Veysel Ero¤-
lu’na, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’a, Af-
yonkarahisar Belediye Baflkan› Mehmet Zeybek’e, ‹l
Genel Meclisi Baflkan› Burhanettin Çoban’a ve Tür-
kiye-Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i Yöne-
tim Kurulu Baflkan› ‹hsan Befler’e teflekkür etti.

“‹ki ülke, ayn› kaderi yaflad›”: Hüsnü Serteser,
Türkiye’nin 19 May›s 1919, Çin’in 4 May›s 1919’da
kendi milli mücadelelerini bafllatt›klar›n›, dolay›-

s›yla ayn› kaderi yaflayarak
bugünlere geldi¤ini söyledi:
“Bundan 2000 y›l önce ayn›
co¤rafyay› paylaflan Türkiye ve
Çin, neredeyse ayn› kaderi ya-
flam›fl; her iki millet de tehdit-
lerin üstesinden birlik, bera-
berlik ruhu, tam ba¤›ms›zl›k
anlay›fl› ile gelmeyi baflarm›fl-
t›r. Bugün Çin’deki ders kitap-

lar›nda Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmesi anlaml›d›r.”

Çin ziyareti çok önemli: Dünyada Ticaret Savafl-
lar› kavram›n›n tart›fl›ld›¤› s›rada, Çin taraf›ndan ge-
lifltirilen “Bir Kuflak, Bir Yol” projesinin önemine dik-
kat çeken Serteser, “Asya’dan Avrupa’ya uzanan Bir
Kuflak, Bir Yol projesi çerçevesinde ülkemiz ve ilimiz
de mühim ve stratejik bir noktadad›r. Bir Kuflak, Bir
Yol projesi çerçevesinde Çin, Avrupa’ya h›zl› mal ak-
tar›m› yapabilmeyi hedefliyor. Demiryolundaki altya-
p› yat›r›mlar› ile Türkiye ile Çin aras›ndaki mal tafl›-
ma süresi 1 aydan 10 güne düflecek. Türkiye’nin en
büyük 19’uncu ihracat ve en büyük ithalat pazar›
olan Çin ile bu proje çerçevesinde ticaret hacmimi-
zin daha da artaca¤›na inan›yorum. ‹kili iliflkilerin
geliflmesi kapsam›nda Cumhurbaflkan›m›z say›n
Recep Tayyip Erdo¤an ile Çin Halk Cumhuriyeti Dev-
let Baflkan› say›n fii Cinping, Tacikistan’da G-20 Zir-
vesi’nde görüfltü. Cumhurbaflkan›m›z’›n 2 Tem-
muz’da Çin’de gerçeklefltirece¤i ziyaretin de ekono-
mik iliflkilerimizin geliflmesi için son derece önemli
olaca¤› kanaatindeyim” diye konufltu. 

“Ticaret hacmini gelifltirelim”: Hüsnü Serteser,
Türkiye ile Çin aras›ndaki ticaret hacmi hakk›nda
da bilgiler paylaflt›: “Türkiye ile Çin aras›ndaki tica-
ret hacmi, 2018 y›l›nda yaklafl›k 24 milyar dolar ola-
rak gerçekleflmifltir. Bu ticaret hacminde ihracat-
ithalat dengesi, yüzde 17.80 oran›nda bizim aleyhi-
mizedir. Ticaret hacmimizin daha dengeli bir flekil-
de gerçekleflmesi hâlinde her iki ülke de kazana-

cakt›r. Afyonkarahisar ile Çin Halk Cumhuriyeti
aras›ndaki ticarete bakt›¤›m›zda, ihracat›n öne ç›k-
t›¤›n› görüyoruz. 2018 y›l›nda, Çin, Irak ve Amerika
Birleflik Devletleri’nden sonra en çok ihracat yapt›-
¤›m›z ülke olmufltur. Afyonkarahisar olarak 350
milyon dolara yaklaflan ihracat›m›z›, Cumhuriyeti-
miz’in kuruluflunun 100’üncü y›l›nda en az 1 milyar
dolara ç›karmak istiyoruz. Bu çerçevede çal›flmala-
r›m›z sürüyor. Bugün evsahipli¤i yapt›¤›m›z toplan-
t›n›n da bizi hedefimize ulaflt›raca¤›n› düflünmekte-
yiz. Ayr›ca Çin’in 400 milyon nüfuslu Jiangxi (Caflin)
eyaleti ile yap›lan ticaret anlaflmas›n›n da ilimiz için
çok yararl› oldu¤u kan›s›nday›z.”

Üreticimiz daha çok kazanacak
Türkiye-Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i

Yönetim Kurulu Baflkan› ‹hsan Befler,  “Bugün bura-
da olan heyet, Çin’in farkl› böl-
gelerinden konusunda uzman
kiflilerdir. Bugün burada onlar›
al›m heyeti olarak a¤›rlamak-
tay›z. Yapt›¤›m›z çal›flma neti-
cesinde iki konunun alt›n› özel-
likle çizmek istiyorum: Ülke-
miz ve ilimiz t›bb› ve aromatik
bitkiler anlam›nda genifl ve ve-
rimli topraklara sahip olup

üretim kapasitesi çok yüksektir. Do¤ru planlama ile
sözleflmeli tar›m yöntemini kullanarak çok kaliteli
üretim yap›p Çinli dostlar›m›za bu ürünleri satabile-
ce¤iz. Türk taraf› olarak bizim kazanc›m›z da verim-
li topraklarda sözleflmeli tar›m uygulamas›yla üreti-
cilerimizin daha çok para kazanmas›n› sa¤lamak,
bunun yan›nda endüstriyel de¤eri fazla olan ürünle-
ri de ihraç etmektir” diye konufltu. ATSO Yönetim
Kurulu Baflkan› Hüsnü Serteser’in üç dönem üst
üste ayn› göreve seçildi¤ini, flehrin geliflmesi ve ih-
racat›n artmas› noktas›nda tecrübe sahibi oldu¤u-
nu kaydeden Befler, ATSO Yönetim Kurulu ve Mec-
lisi’ni baflar›l› çal›flmalar› dolay›s›yla tebrik etti. 

12 eyaletten 45 ifl insan› geldi
Çin G›da ve Hayvanc›l›k ‹thalat ‹hracat Sanayi ve

Ticaret Odas› Baflkan› Rong Weidong ise toplant›ya

Hüsnü 
Serteser

‹hsan
Befler
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Çin’in 12 eyaletinden 45 ifl in-
san›n›n geldi¤ini söyledi: “Bu
kadar büyük bir kat›l›m› gör-
dükten sonra duyguland›m.
Türk arkadafllar›m›z›n ne ka-
dar samimi olduklar›n› gör-
düm. 18 Ocak’ta ‹hsan Bey, be-
ni ziyaret etti. Ziyarette verdi¤i-
miz karar›n sonucunda bura-
day›z. Türkiye ile Çin aras›nda

ticaret potansiyelinin yüksek oldu¤unu görüyorum.
Bu nedenle bu buluflmam›za emek veren tüm arka-
dafllar›m›za teflekkür ediyorum. Türkiye ile Çin ara-
s›ndaki tar›m iflbirli¤inin gelifltirilmesini istiyoruz.”

Önemli bir toplant›
Afyonkarahisar Belediye

Baflkan› Mehmet Zeybek,
önemli bir toplant›ya imza
at›ld›¤›n› belirterek toplant›-
ya eme¤i geçen her kurum
ve kurulufla teflekkür etti.

Çin, zenginleflen bir ülke
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçili¤i Ticaret Müste-

flar› Liu Yuhua, Çin’in nispeten fakir bir ülkeden sa-
dece 40 y›l gibi bir sürede en
büyük ikinci ekonomiye ve en
büyük ikinci yabanc› yat›r›m ya-
p›lan ülkesine dönüfltü¤ünü
söyledi. Yuhua, “Çin’in dünya-
daki gayrisafi milli has›las› için-
deki pay› 40 y›l öncesinden yüz-
de 1.80’den yüzde 15.2’ye yük-
seldi. Son y›llarda Çin’in dünya
ekonomik büyümesine kat›l›m

oran› yüzde 30’u aflt›. Geçen y›l yüzde 33’tü” dedi.

Yörelere göre hareket edilebilir
Ticaret Bakan Yard›mc›s› Sezai Uçarmak, Çin ile

yararl› ticari görüflmeler yürüttüklerini ifade etti:
“Özellikle tar›m ürünleri tica-
retinde Antep f›st›¤›yla ilgili
böyle bir fley var. Kiraz da var.
Kanatl› ticareti yine bu bölge-
de çok yayg›n. Kufl gribi nede-
niyle ihracat durmufltu. Ama
biliyorsunuz Dünya Sa¤l›k Ör-
gütü, Türkiye’de art›k bu has-
tal›¤›n olmad›¤›na dair bir ib-
ranameyi bize verdi, Çin’e ilet-

tik, cevap bekleniyor. Türkiye’de yaklafl›k 12 bin
adet kendine özgü bitki türü oldu¤u, 3 bin 600 ade-
tinin endemik oldu¤u, baflka ülkelerde ço¤unun gö-
rünmedi¤i biliniyor. Onun için bu sektör spesifik bir
alan olarak de¤erlendirip belirli bölgelere, yörele-

re has ticareti hareket ettirici unsur olarak kullan-
mak mümkün olabilir.” 

‹flbirli¤i geliflecek
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, konufl-

mas›nda flunlar› vurgulad›: “‹limiz ad›na önemli bir
gün yafl›yoruz. ‹limizin önemli
de¤erlerinin tan›t›lmas›na ve
Çin’le önemli bir ba¤›n kurul-
mas›na vesile olacak bir top-
lant›day›z. Tar›m ve özellikle
g›da alan›nda iflbirli¤i yapabile-
ce¤imiz önemli alanlardan bi-
risi Afyonkarahisar’d›r. Afyon-
karahisar ürünleriyle Türki-
ye’nin önde gelen üretim s›ra-
lamas› içerisinde yer al›yor. ‹flte bunlardan birisi ki-
razd›r. Türkiye’nin flu anda en iyi kirazlar› bizim ili-
miz s›n›rlar› içerisinde üretiliyor. Bu alanda iflbirli¤i-
nin yap›lacak olmas› ve bundan sonra da bu iflbirli¤i-
nin devam ettirilecek olmas› ilimiz aç›s›ndan önemli
bir kazan›md›r. Bunun d›fl›nda haflhafl›m›z önemli-
dir. T›bbi ve aromatik bitki hücresinde yer alan hafl-
hafl önemli bir üretim kayna¤›m›zd›r. Kekik, aspir,
organik gül üretiminde yine önemli oranda üret-
mekteyiz. Lavanta üretimi son y›llarda h›zl› bir flekil-
de art›yor. Bunlardan oluflacak iflbirli¤i inflallah
Çin’le bizim birbirimizi daha iyi tan›mam›za, birbiri-
mizle daha iyi iflbirli¤i yapmam›za vesile olacakt›r.”

“Potansiyeli kullanmal›y›z” 
Cumhurbaflkanl›¤› Irak Özel Temsilcisi ve AK

Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.Dr. Veysel
Ero¤lu da flifal› bitkilerle ilgili
dünyada 115 milyar dolarl›k
pazardan bahsedildi¤ini kay-
detti. Ero¤lu, birinci s›rada
Çin’in oldu¤unu belirterek,
flunlar› kaydetti: “Bu toplant›
bir milat olarak an›lacakt›r.
Türkiye ile Çin aras›nda 24
milyar dolarl›k ticaret hacmi
var. 21 milyar dolarl›k ithalat›-

m›z var. Biz derne¤in ilk toplant›s›nda da ifade et-
mifltik. Bu dengesizli¤i gidermemiz gerekir. Türki-
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ye’deki potansiyeli kullanmam›z gerekiyor. Afyon,
mermerin, lezzetin, termal turizmin baflflehri. Za-
ferin kazan›ld›¤› topraklar buras›. ‹hracat› daha da
art›rmak için blok halinde mermer yerine ifllenmifl
mermeri size satmak için bir çal›flmam›z var. Tür-
kiye’de t›bbi ve aromatik bitkiler konusunda büyük
bir pazar var. Bizdeki bitki türü 11.500 adet. K›ta
Avrupas›’ndan daha fazla bitki çeflidimiz var. Afyon-
karahisar endemik bitkilerde avantajl› durumda.”

Türkiye Floras› Paneli 
Konuflmalar›n ard›ndan Türkiye Floras› Paneli

gerçeklefltirildi. AK Parti 26. Dönem Çorum Millet-
vekili Lütfiye ‹lksen Cerito¤lu Kurt’un yönetti¤i pa-
nelde Çin Baharatç›lar Birli¤i Baflkan› Mike Liu,
Hacettepe Üniversitesi Farmasotik Botanik Anabi-
lim Dal› Baflkan› Prof.Dr. ‹ffet ‹rem Tatl› Çankaya
ile Tar›msal Araflt›rmalar ve Politikalar Genel Mü-
dürü Özcan Kayacan t›bbi ve aromatik bitkiler hak-
k›nda ayr›nt›l› sunumlar yapt›lar. Panelin sonunda
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas›, Türkiye-
Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i ile Çin he-
yeti ad›na hediyeler takdim edildi. 

Afyonkarahisar için tarihi gün 
T›bbi ve Aromatik Bitkiler ‹flbirli¤i Toplant›s›’n›n

ikinci bölümünde ise Çin heyetindeki 42 ifl insan›, Af-
yonkarahisar ve bölgesindeki ifl insanlar› ile bir ara-
ya gelerek /‹kili ‹fl Görüflmesi’ne kat›ld›. Cumhur-
baflkanl›¤› Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonka-
rahisar Milletvekili Prof.Dr. Veysel Ero¤lu, ATSO Yö-
netim Kurulu Baflkan› Hüsnü Serteser, ATSO Yöne-
tim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ahmet fiükrü Köse,
‹kili ‹fl Görüflmesi için kurulan masalar› tek tek ziya-
ret etti. ‹kili ‹fl Görüflmesi’ne kat›lanlar, “Afyonkara-
hisar için tarihi bir gün” yorumunda bulundu.

Afyonkarahisar Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi (AF-
SÜ) Rektörü Prof.Dr. Nurullah Okumufl, Çin heyeti-
ni makam›nda kabul etti. Türkiye-Çin ‹fl Gelifltirme
ve Destekleme Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
‹hsan Befler’in de haz›r bulundu¤u kabulde, t›bbi ve
aromatik bitkiler bak›m›ndan büyük potansiyele
sahip olan Afyonkarahisar’da do¤ru planlama ve
sözleflmeli tar›m yöntemi ile üretim yap›larak elde
edilecek birinci s›n›f ürünlerin Çin’e ithali konusun-
da görüfl al›flveriflinde bulunuldu. 

“AFSÜ gereken deste¤i verecek”: AFSÜ’nün
t›bbi ve aromatik bitkiler alan›nda yürütülecek ça-
l›flmalar konusunda özellikle Eczac›l›k Fakültesi
üzerinden Ar-Ge, bilimsel araflt›rma ve sa¤l›k hiz-
metleri gibi konularda gerekli deste¤i vermeye ha-
z›r oldu¤unu belirten Prof.Dr. Nurullah Okumufl,
Çin heyetine ziyaretleri için teflekkür etti.

AFSÜ Rektörü Prof.Dr. Nurullah
Okumufl, ATSO’nun Türkiye-Çin ‹fl

Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i ile
düzenledi¤i T›bbi ve Aromatik Bitkiler

‹flbirli¤i Toplant›s›’nda, Çin’in 12
eyaletinden görüflmelerde bulunmak

üzere Afyonkarahisar’a gelen 
42 ifladam› ile bir araya geldi.

Çin’li ifl insanlar› 
AFSÜ’yü ziyaret etti
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Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne-
¤i Baflkan› ‹hsan Befler’in davetlisi olarak t›bbi ve
aromatik bitki al›m› yapmak için Türkiye’ye gelen
Çinli Heyeti, ilk olarak Ankara’da TBMM’ye çal›flma
ziyaretinde bulundu. Heyet Ankara’daki temaslar›-
n›n ard›ndan Afyonkarahisar’da ATSO ile Türkiye-
Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne¤i’nin ortak-
lafla düzenledi¤i, T›bbi ve Aromatik Bitkiler ‹flbirli¤i
Toplant›s›’na kat›ld›. 4 günlük yo¤un çal›flma prog-
ram›n›n üçüncü dura¤› ise Isparta oldu. Isparta’da
Gül Birlik Fabrikas›, gül ve lavanta bahçelerinde in-
celemelerde bulunan Çin Heyeti, burada gerçek-
lefltirilen ikili ifl görüflmelerinin ard›ndan temasla-
r›na ‹zmir’de devam etti.

Ortak çal›flma yap›lacak 
‹zmir’de ilk olarak Ege Bölgesi Sanayi Odas›’nda

(EBSO) çeflitli temaslarda bulunan Çin Heyeti,
50’nin üzerinde B2B görüflmesinde bulundu. Ege

Bölgesi’nden de baflta ‹zmirli ifl insanlar› olmak
üzere Denizli, Manisa ve Isparta ilinden çok say›da
firman›n kat›ld›¤› görüflmeler sonucunda t›bbi ve
aromatik bitkiler ile uçucu ya¤larla ilgili Ege Bölge-
si Sanayi Odas› ile Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve Des-
tekleme Derne¤i'nin ortak çal›flma yapmas› nokta-
s›nda karar al›nd›.

Protokol imzaland›

Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve Destekleme Derne-
¤i Baflkan› ‹hsan Befler, Türkiye ile Çin aras›nda
t›bbi aromatik bitkiler konusunda ciddi bir ticaretin
bulundu¤una de¤inerek, “4 günlük çal›flma progra-
m›m›z›n sonunda Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve Des-
tekleme Derne¤i ile Çin G›da ve Hayvanc›l›k ‹thalat
‹hracat Sanayi ve Ticaret Odas› ile protokol imzala-
d›k. Protokol kapsam›nda; Türkiye’de üretilen ›bbi
ve aromatik bitkiler ile uçucu ya¤lar›n ihracat› nok-
tas›nda firmalar›n ellerindeki envanterler toplana-
cak. Ürün özellikleri Çin’e gönderilecek. Çin Sana-
yi Odas› ise bunlar› kendi üyeleri kanal›yla Türki-
ye’den ihraç edecek. Protokol kapsam›nda Türkiye
ve Çin’de konuyla ilgili düzenlenecek panel, fuar ve
organizasyonlarda paydafllar birbirlerine bilgi ve-
recek ve etkinliklere ortak kat›l›mlar sa¤lanacak”
aç›klamas›n› yapt›. 

Ön sözleflmeli üretim ve ticaret yap›lacak: Hem
Türkiye’de hem Çin’de söz konusu ürünler için bü-
yük depolar kurulaca¤›n› kaydeden Befler, ürünle-
rin muhafaza edilece¤i büyük depolar›n kurularak
ön sözleflmeli üretim ve ticaret yap›laca¤›n› sözle-
rine ekledi. 4 gün boyunca Ankara, Afyonkarahisar,
Isparta ve ‹zmir’de çeflitli temaslarla ve ikili ifl gö-
rüflmelerinde bulunan Çin Heyeti, ziyaretlerini ta-
mamlayarak Türkiye’den ayr›ld›lar. 

Türkiye Çin ‹fl Gelifltirme ve
Destekleme Derne¤i Baflkan›

‹hsan Befler’in davetlisi olarak t›bbi
ve aromatik bitki al›m› yapmak için

Türkiye’ye gelen Çinli Heyet, 4 günlük
çal›flma program› kapsam›nda Ankara,

Afyonkarahisar, Isparta ve ‹zmir’de
200’den fazla firma ile ikili ifl

görüflmesinde bulundu.

Çin Heyeti 4 ilde 200’den
fazla firma ile görüfltü


