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Türkiye Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin; 

Macaristan’ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sayın Levente 

Magyar; 

Türkiye ve Macaristan iş dünyalarının seçkin temsilcileri; 

Hanımefendiler, Beyefendiler;  

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada “Go Africa” mottosuyla Türk ve Macar işadamlarını bir araya getirmek üzere 

toplanmış bulunuyoruz.  

Bu vesileyle İş Forumumuzu şereflendiren Bakan Yardımcılarımıza ve siz değerli 

katılımcılarımıza, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. 

 

Saygıdeğer Katılımcılar; 

Öncelikle birkaç cümle ile size DEİK’i anlatayım ve bugünkü programın nasıl oluştuğunu 

söyleyeyim. 

Bizler, DEİK olarak, 1986 yılında Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine yön vermek 

üzere kurulmuş ve bu bağlamda yetkilendirilmiş bir kurumuz.  

Türk özel sektörünün tamamını temsil ediyoruz. 

Ve faaliyetlerimizi iş konseylerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz.  

Bugün dünyanın hemen her tarafına yayılmış, 130 İş Konseyimiz var. Bu şekilde ülkeler arası 

ticari münasebetlerimizi geliştirirken, aynı zamanda ilgili ülkelerde muhtelif yatırımların 

yapılmasına da öncülük ediyoruz.  

Bunu yaparken, sadece Türk müteşebbisleri ile değil, aynı zamanda diğer ülke işadamlarıyla 

da birlikte çalışıyoruz. Üyelerimiz, sizler gibi kıymetli iş dünyası temsilcileriyle tanışıp, belirli 

konularda el ele verip, birçok alanda iş yapabiliyorlar.  
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şte bugün bu toplantıyı yapmamızın sebebi de, siz kıymetli Macar dostlarımızla birlikte 3. 

Ülkelerde ve bilhassa Afrika’daki ülkelerde nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi bulmaya 

çalışmak. 

 

Saygıdeğer Katılımcılar; 

Malum, Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi ve sosyal bağlamda güzel ve seviyeli 

ilişkilerimiz mevcut. Bunu artık ekonomik alanda da derinleştirmemiz gerekiyor. 

Bakınız, ülkelerimizin sahip olduğu coğrafi konum, gerek Avrupa, gerekse Kafkaslar, Orta 

Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi çok geniş bir coğrafya ile yakın ekonomik ilişkiler kurmamıza 

imkan sağlıyor. 

Bu çerçevede Macaristan’ın 2018 yılında ihracatının %30’unu AB dışı ülkelere yapma 

hedefini de içeren “Doğu’ya Açılma Stratejisi”ni de biliyor ve yakından takip ediyoruz. 

Dolayısıyla burada, Küresel ekonomi sisteminin güçlü, 

Adaptasyon kapasitesi yüksek, 

Ekonomik hinterlandı geniş, 

Farklı coğrafyalarda iş yapabilme yetisine sahip 

Bir ülke olarak Türkiye’nin,  

Macar dostlarımızın en doğal ekonomik partneri olmalıdır diye düşünüyoruz. 

 

Saygıdeğer Konuklar;  

Biz Türk iş dünyası için Macaristan’ın Afrika’ya açılım çalışmaları, çok önemli. Bunu yakından 

takip ediyoruz. Çünkü Türkiye olarak bizlerin de Afrika’ya karşı özel bir ilgisi ve alakası 

bulunmakta.  

Hatta; 

Bundan sadece 3 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 

düzenlenen Afrika ziyaretimizi yeni tamamladık.  

Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine’ye gerçekleştirdiğimiz, 5 günlük ziyaret kapsamında, 

14.271 km yol yaptık;  



 

 

 

 

130’dan fazla iş adamımızla, 4 ülkede, Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla İş Forumları 

düzenledik. 

4 ülke toplam sayısı 2.500’den fazla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. 

Ziyaretimizin ikinci durağı Gana’da ve son durağı Gine’de karşı kanat partnerlerimiz ile 

Mutabakat Zabıtları imzaladık.  

Yoğun tempoda geçen, ama çok verimli bir Afrika ziyaretini daha yeni tamamladık.  

Dönüş uçağında, sıcağı sıcağına, katılımcılara uyguladığımız anket, ziyarete katılan 

firmalarımızın yüzde 75’inin, ziyaret sonrasında Afrika’ya yatırım yapmayı 

düşündüğünü bizlere gösterdi.  

Elbette somut adımlar da atıldı: bazı firmalarımız, Batı Afrika’da milyon dolarlık 

işbirliklerinin altına imzaları attı.  

Yani elimiz boş dönmedik: Bu çok sevindirici, bir o kadar da gurur verici bir tablo.  

Bunun bir benzerini de geçen sene yapmıştık. Sanırım birkaç ay içinde yine 3 ülkeyi 

kapsayan bir gezi daha tertip edeceğiz. 

 

Saygıdeğer Konuklar;  

Türkiye, son 10 yıldır Afrika’ya kararlı bir şekilde açılım politikası uyguluyor.  

Türk iş dünyasını temsil eden DEİK olarak bizlerin de Afrika’ya olan ilgisi hızla ve katlanarak 

devam ediyor, edecek.  

Bunda şüphe yok.  

Çünkü bizler Afrika’yı bir tek taraflı bir kazanım coğrafyası olarak görmüyoruz. 

Küresel sisteme entegre olmuş; 

2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmış; 

Doğal kaynaklarını refaha dönüştürebilen bir Afrika kıtası, bizlerin ortak arzusu. 

Bu çerçevede;  

Biz tabii ki kazanacağız; ama Ganalı işadamı da, Gineli işadamı da, Nijeryalı işadamı da, 

yani diğerleri de kazanacak. 

 



 

 

 

 

Bu ülkelere ziyaretlerimiz sırasında şahit olduğumuz sıcak karşılama, ne kadar doğru bir 

yolda ilerlediğimizi bizlere gösteriyor. 

Sadece iş dünyalarında değil, yerel halktan da aynı samimiyeti, aynı sıcaklığı aldık.  

Düşünün: 

Bugün Türkiye’nin Afrika’da 39 büyükelçiliği var.  

32 Afrika ülkesinin de Türkiye’de diplomatik temsilciliği bulunuyor. 

Türk Hava Yolları, bugün Afrika kıtasında 28 ülkede, 40 farklı şehre tarifeli sefer yapıyor. 

Ve buna yenileri eklenecek.  

Bu hem kendi insanlarımız, hem bu ülke insanları, hem de bu ülkeleri ziyaret edecek insanlar 

için büyük bir avantaj. 

 

Değerli Katılımcılar; 

Sözlerime son verirken bir noktanın altını daha çizmek istiyorum. 

Bizler DEİK olarak, Türkiye’nin Afrika açılımının öncüsü olduk ve bu bağlamda Türk 

şirketlerine Afrika pazarında hizmet üremek için DEİK bünyesinde 30 Afrika ülkesi ile iş 

konseyi kurduk.  

Gine’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında kurulan Türkiye-Gine İş Konseyi zincirin 

şimdilik son halkası oldu.  

Sonuçta, dünyanın ilgisinin yöneldiği Afrika’da, bizler de varız ve iddialıyız. 

Çünkü tecrübemiz var ve bunu sizlerle paylaşmaya hazırız.  

Macar iş adamlarımızın da bu büyük fırsattan ve tecrübeden yararlanmasını istiyoruz.  

Macar dostlarımız ile inşaat, tarım, çevre, su yönetimi, sağlık konularında Afrika’da işbirliği 

yapabileceğimizi düşünüyoruz. 

Sayın Başbakanın son Macaristan ziyaretinde müjdesini verdiği, iki ülke iş dünyasının 

üçüncü pazarlarda ortak yatırımlar için kurulacak olan 50 milyon dolarlık fon, özellikle Afrika 

kıtasındaki işbirliklerimizi kolaylaştıracak. Aslında Afrika için yapılabilecekleri düşündükçe bu 

rakamın çok da büyük olmadığını düşünebiliriz. Ama her halükarda bir yerden başlamamız 

lazım. 

 



 

 

 

 

Saygıdeğer Katılımcılar; 

Programımızın son kısmında konuşacak olan DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı 

Sayın Tamer Taşkın Beyefendi, Afrika kıtasındaki işbirliği imkânları ve mekanizmaları 

konusunda sizlere detaylı bir sunum yapacak. 

Zengin Afrika tecrübesi ile yapacağı sunumun, işbirliğimizde yeni ufuklar açacağına inanıyor; 

Afrika kıtasında işbirliği imkânlarımızı değerlendirmek amacıyla düzenlediğimiz İş Formunun 

ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum.  

 


