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Sayın Cumhurbaşkanlarım;
Sayın Bakanlar; Başkanlar;
Kıymetli İş İnsanları;
Öncelikle sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla
selamlıyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Madagaskar’a yapmakta olduğu resmi
ziyaret münasebetiyle düzenlediğimiz İş Forumu’muza hoşgeldiniz; sefalar getirdiniz.
Madagaskar’ın Saygıdeğer Cumhurbaşkanı ve İş Dünyası Temsilcileri;
Bizler DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere
yetkilendirilmiş; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurumuz.
Ama DEİK’i sadece kendi başına bir kurum olarak görmeyin. DEİK aslında ülkemizin ticaret
ve sanayi odalarının, ihracatçı birliklerinin, sivil toplum örgütlerinin, kısacası en önemli iş
örgütlerinin bir araya geldiği bir kurum.
Dolayısıyla; Türkiye’de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma arıyorsanız, DEİK
bünyesinde bunları temin edebilir, sizin için en uygun ve güvenilir firmaları buluruz.
Bunu Madagaskar için de yapıyoruz, dünyanın hemen her köşesiyle de.
Bugün olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği her ülkede kendisine eşlik
ediyor ve ziyaret ettiğimiz ülkelerle Türkiye arasında ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini
geliştirmeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda, ülkemiz için olduğu gibi, DEİK için de Afrika kıtası çok özel, çok önemli.
Kıtada daha çok iş ve yatırım yaparken, Afrikalı işadamlarını, özellikle de Madagaskarlı
kardeşlerimizi ülkemizde görmek istiyoruz.
Bizler DEİK olarak, ülkelerimiz arasında iş ve yatırımlar için bir bağız.
Hem de güçlü, sağlam ve güvenilir bir bağız.
Büyükelçilerimiz ile, Ticaret Müşavirlerimizle ele ele, kol kola, omuz omuza, ülkemizdeki
potansiyelini size sunarken, sizlerin fırsatlarını da iş adamlarımıza aktarıyoruz.
Bunları yaparken de dünya genelindeki ülkeler arası ikili iş konseyi mekanizmamızı
kullanıyoruz. Bugün tam 134 İş Konseyimiz var. Bunlardan biri de, daha 6-7 ay önce
kurduğumuz, Türkiye-Madagaskar İş Konseyimiz. Daha çok yeni, ama Konsey Başkanımız
Yalçın Kıroğlu Bey’in öncülüğünde ülkelerimiz arasında ikili ticaret ve yatırım hacminin
artırılması için çalışmaya başladı bile.

Ancak, maalesef Ada’da Türk yatırımlarımız yetersiz. Yetersiz ama alt yapı, enerji, başta
sosyal konut olmak üzere inşaat, maden ve sanayi ve imalat sektörlerinde büyük yatırım
fırsatları da mevcut.
Keşfedilmemiş koyları ve doğal güzellikleri ile Madagaskar tam bir turizm cenneti ve Türk
turizmcilerinin de muhakkak radarında bulunması gereken bir ülke.
Dolayısıyla burada Madagaskarlı kardeşlerime mesajım açık ve net: Bizi tanıyın; bizimle
temasa geçin ve bizimle beraber olun. Sizinle yapacak çok işimiz var…
Gelin beraber iş tutalım…
Bu vesileyle sözlerime son verirken,
İş Forumumuza katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için başta,
Sayın Cumhurbaşkanlarımıza; Saygıdeğer Bakanlarımıza;
Ve her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
İş Forumumuzun ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

