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Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa ELİTAŞ; 

Federal Nijerya Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın Okechukwu ENELEMAH; 

Sayın Başkanlar; 

Hanımefendiler ve Beyefendiler; 

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

Bugün burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya’yı içeren 
Afrika ziyareti kapsamındaki son durağı olan Abuja’da düzenlediğimiz Nijerya-Türkiye 
İş Forumu’nda, her iki ülkenin çok değerli iş adamlarını bir araya getirmiş 
bulunuyoruz.  

Sözlerimin başında, toplantımızı şereflendiren Sayın Bakanlarımıza ve siz değerli 
konuklarımıza şükranlarımı arz ederim. 

 

Sayın Bakanlarım; 

Afrika kıtasının 

Küresel sisteme entegre olması; 

Ekonomik düzen içinde hak ettiği yeri alması; 

İnsan kaynaklarını ve doğal zenginliklerini en verimli şekilde kullanarak,  

Ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmesi için  

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2005 yılında başlatılan 
Afrika Açılımı’nda Nijerya, 

Bizler için çok özel yere sahip, bir dost ülke.  

Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre,  

 

2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya,  

Sadece barındırdığı nüfus potansiyeli ile değil, 

Doğal zenginlikleri; 

Hızlı kalkınma potansiyeli ve  

Coğrafi konumu ile de, 

Batı Afrika’da kalıcı barışın ve kalkınmanın anahtar role sahip ülkesi. 

Bu sebeple Nijerya,  

 



 

 

 

 

 

Türk özel sektörünü temsil eden bizlerin de yakın radarında yer alıyor.   

1986 yılından bu yana, tam 30 senedir, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine yön 
vermek ile görevlendirilmiş kurumu, DEİK olarak bizler,Nijerya’yı çok yakından takip 
ediyor ve izliyoruz.  

Ülkenizin Milli Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi’ni ve 

2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girme hedefini destekliyor; 

Bu hedef doğrultusunda Türk özel sektörü olarak elimizden gelen katkıyı vermeye 
hazır olduğumuzu ifade ediyorum. 

Federal Nijerya Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın ENELEMAH; 

Bizler DEİK olarak, Türk özel sektörünün  

Gücünü,  

Potansiyelini, 

Bilgi birikimini ve 

Dinamizmini yansıtan bir Kurumuz. 

Türkiye-Nijerya İş Konseyi’nin de aralarında bulunduğu, 123’ü ülke bazlı 130 İş 
Konseyimiz ile,  

Türk özel sektörünün yatırım iştahını temsil ediyoruz.  

Bugün burada, bu salonda, çok kıymetli iş insanlarımız ile birlikte bulunuyorum. 

Sizlere bir kaçını tanıtmak isterim: 

• 1 milyon 3 yüz bin üyesi ile, Türk iş dünyasının potansiyelini yansıtan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkan Yardımcısı; aynı zamanda DEİK Başkan 
Yardımcımız Sayın Halim METE Beyefendi; 

• Yurtdışında 65 farklı ülkede,168 nokta ile hizmet veren ve bugün  Nijerya 
Temsilciliği’nin resmi açılışını da yaptığımız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - 
MÜSİAD’ın Kıymetli Başkanı; aynı zamanda DEİK Başkan Yardımcımız Sayın Nail 
OLPAK Beyefendi; 

• Türk ihracatçısının çatı örgütü, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM’in Başkan 
Yardımcısı, Sayın Süleyman KOCASERT Beyefendi;  

• Üye sayısı ile Dünyanın ve Avrupa’nın sayılı ticaret odalarından biri olan 
İstanbul Ticaret Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR Beyefendi;  

• Türk inşaat sektörünün en önde gelen firmalarını temsil eden; Türk müteahhitlik 
sektörünün 64 yıllık çatı kuruluşu, Türk Müteahhitler Birliği’nin Başkanı Sayın Mithat 
YENİGÜN Beyefendi; 

• Türkiye-Nijerya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Hakan ÖZEL 
Beyefendİ; 

• Ve Başkanlarımız gibi, kendi işlerinde, kendi sektörlerinde ve kendi alanlarında 
önemli başarılara imza atan DEİK üyesi yüzlere iş insanımız... 

 

 



 

 

 

 

Bugün bizler, Türkiye’den binlerce kilometre ötede, Nijerya’da, sizlerle olan iş 
potansiyelimizi en üst seviyelere çıkarmak için bulunuyoruz.  

D-8 üyesi iki yükselen piyasa ekonomisi olarak,  

ticari ilişkilerimizi yeni nesil mekanizmalar ve çalışma anlayışları ile canlandırmayı 
arzuluyoruz. 

Enerji, savunma, tarım ve sanayi alanlarında  işbirliğimizi artırmalıyız. 

Bunu yaparken, elimizde çok önemli bir fırsat var: 

Ülkelerimiz arasında var olan dostane ilişkiler ve Federal Nijerya Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Mohammed Bouhari’nin, Türkiye’ye ve Türk yatırımcısına 
yönelik sıcak yaklaşımı. 

Bu fırsatı aramızdaki ticaret potansiyeline de yansıtmalıyız.  

 

Ne yazık ki, iki ülke arasında 800 milyon dolar seviyesine kadar çıkan ticaret hacmimiz, 
geçen sene 500 milyon dolar seviyelerine indi. 

Bu rakamı tekrar eski seviyelerine çıkarmak bizlerin elinde.  

Bunun için, bazı adımların acilen atılmasını sizlerden talep ediyoruz.  

 

Örneğin Nijerya’da uygulanan yüksek gümrük vergileri, kaliteli ve uygun fiyatlı Türk 
mallarının rekabet avantajını kaybetmesine yol açıyor.   

Doğabilecek ticaret kayıplarının önüne geçmek için, 

İki ülke arasında imzalanmış bulunan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi bizler için büyük önem arz etmekte.  

Ülkenizdeki konut ve altyapı açığına hızlı bir çözüme kavuşturulabilmesi için, yeni 
finansman tekniklerini devreye sokmamız gerekiyor. 

Bunun için, Türkiye’de başarıyla uyguladığımız kamu-özle sektör işbirliği modellerini 
Nijerya’da işlerlik kazandırmalıyız.  

Geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul’da bir Kamu-Özel Sektör Zirvesi düzenledik ve 
dost ülke uzmanlarına kapasite geliştirme eğitimi verdik. 

Nijerya’dan da uzmanlar bu etkinliğimize iştirak ettiler.  

Bizler her zaman bilgi, deneyim ve tecrübemizi sizlerle paylaşmaya hazırız.  

 

Sayın Bakanlarım;  

Saygıdeğer Konuklar;  

Sözlerime son verirken, 

İş Forumumuza katılarak bizleri şereflendirdikleri için Sayın Bakanlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Dost ülke Nijerya’nın en büyük 20 ekonomi arasında girme hedefine olan inancımı 
yeniliyor;  

Ortak gelecek için dayanışma ve işbirliği dileklerimi tekrarlamak istiyorum.  


