
 

 

25 Ocak 2017 
Antananarivo, Madagaskar 

 
 

 DEİK’İN AFRİKA ZİYARETİNDE SON DURAK MADAGASKAR OLDU  

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç Doğu Afrika 
ülkesinin kapsayan resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen İş Forumlarının sonuncusu, 
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da gerçekleştirildi. 22 milyon nüfuslu  bir ada devleti olan 
Madagaskar’da Türk iş adamları altyapı, enerji, madencilik, imalat ve müteahhitlik sektörleri başta 
olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatlarını keşfetti. Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B 
görüşmelere 600’e yakın Türk ve Madagaskarlı iş insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş 
insanları özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve 
tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalara yoğun ilgi gösterdi.  

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının sonuncusu Madagaskar-Türkiye İş 
Forumu’nun kapanışı ise, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Madagaskar 
Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile 
Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Brice Marie Jocelyn 
Andrianomenjanahary’nin katılımları ile 25 Ocak 2017 Çarşamba günü Madagaskar’ın başkenti 
Antananarivo’da gerçekleştirildi. 

Forumun kapanışında konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar’ı 
ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece 
siyaset ve ekonomi ile sınırlı olmadığını, çevreden, sürdürülebilirliğe kadar çok geniş bir yelpazede 
iki ülke arasındaki potansiyelin keşfedilmesi gerektiğini söyledi. Madagaskar’ın büyük bir kalkınma 
hamlesi içerisinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar’ın hedeflerine 
ulaşabilmesinin ülkedeki alt ve üst yapıların gelişmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu çerçevede 
Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve sanayileşme konularında Madagaskar ile paylaşabileceği önemli 
tecrübesi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma, sağlık ve eğitim de dahil olmak 
üzere birçok alanda Madagaskar ile ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye ile 
Madagaskar arasındaki ikili ticaretin gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında müzakerelerine başlanmasına karar 
verilen anlaşmalar ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha üst seviyelere 
taşınacağına emin olduğunu söyledi. Türk girişimcilerini ve işadamlarına Madagaskar’da yatırım 
çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta hidroelektrik ve rüzgar enerji santralleri olmak 
üzere, inşaat, tarım, hayvancılık, tekstil ve turizm sektörlerinde Madagaskar’da önemli fırsatların 
bulunduğunu ifade etti.  

Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ise konuşmasında 
ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine teşekkür ederken, Türkiye’nin Madagaskar’ın 
kalkınma hamlesine verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Kazan-Kazan ilkesi çerçevesinde 
iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı 
Rajaonarimampianina, özel sektörün girişimlerinin bu konuda öncü rol üsleneceğini söyledi. Türk ve 
Madagaskarlı iş adamlarının karşılıklı olarak daha kolay iş yapmaları için gerekli çalışmaları hızla 
yerine getireceklerini ifade eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, başta kamu-özel sektör işbirliği 
modeli olmak üzere birçok alanda Türk kamu yönetimi ve özel sektörünün bilgi ve deneyimlerinde 
yararlanmak istediklerini söyledi. İki ülke arasında en üst seviyede işbirliğinin en kısa zamanda tesis 
edileceğini ve karar verilen konuları şahsen ve yakından takip edeceğini ifade eden Madagaskar 
Cumhurbaşkanı, Madagaskar’ın kalkınmasında destek olacak ve ülkenin kalkınma hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olacak Türk girişimcileri ve iş insanlarını Madagaskar’a yatırıma davet etti.  

 



 

 

 

 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forum’da yaptığı konuşmada, ziyaret kapsamında Türkiye 
ile Madagaskar arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması, Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve iki ülke arasında KEK 
mekanizmasının kurulmasına ilişkin mutabakata varıldığını söylerken, önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilecek ve yoğunlaşacak temaslarda bu anlaşmaların en kısa sürede sonuca 
ulaştırılacağını ifade etti. Madagaskar Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy 
ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Madagaskar’ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı 
olduğunun altını çizdi ve bu ziyaretin iki ülke arasında daha dinamik ve sürekli işbirliğinin 
geliştirilmesinde büyük katkıda bulunduğunu söyledi.  

Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelere 600’e yakın Türk ve Madagaskarlı iş 
insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş insanları özellikle inşaat ve inşaat 
malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve tarım ürünleri sektörlerinde 
faaliyet gösteren Türk firmalara yoğun ilgi gösterdi.  

 

Türkiye-Madagaskar Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015) 

Toplam dış ticaret hacmi:  59.5 milyon ABD Doları 

Türkiye’den Madagaskar’a yapılan ihracat:  53.7 milyon ABD Doları 

Başlıca ihracat kalemleri: Buğday unu, demir-çelikten çubuklar, amonyak ve makarna    

Türkiye’nin Madagaskar’dan  yaptığı  ithalat: 5.8 milyon ABD Doları 

Başlıca ithalat kalemleri: Kuru baklagiller, kobalt matları, tekstil.  

Dış Ticaret Dengesi: 47.9 milyon ABD Doları  

 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU 

 

 
 


