
 

 

27 Şubat 2018 
Cezayir 

 

Cumhurbaşkanlığı Afrika Ziyareti 

Cezayir-Türkiye İş Forumu  

 

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  

Cezayir Başbakanı Sayın Ahmed Ouyahiha, 

Değerli Bakanlarım, Büyükelçilerim, 

Cezayir ve Türk İş Dünyasını Değerli Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretleri kapsamında, 

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçinin desteğiyle, DEİK olarak düzenlediğimiz Cezayir 

İş Forumunda, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Aramızdaki tarihi dostluğu ve bağları anlatan, bilinen çok olay ve isim var.  İzninizle 

ben, az bilinen bazı isimlerden bahsetmek istiyorum.  

Cezayirli tarihçi Mahfoud Kaddache (Mahfud Kaddaş) Türklerle Cezayirlilerin, Doğu 

ve Batı Akdeniz’de birlikte omuz omuza savaştığını yazan önemli bir isimdir. 

Benim de memleketim olan Burdur’lu bir babanın ve Endülüslü bir annenin çocuğu 

olarak Cezayir’de doğan, Hamdan Hoca, bir başka isimdir. “Cezayirli Hamdan Efendi” olarak 

bilinen, “Le Miroir” (Lö Miruag) “Ayna” isimli kitabın yazarı, Cezayir’deki 300 yıllık dönemin 

yönetim sırlarını açıklamaktadır. Hamdan Efendi, sadece kitap yazmakla kalmamış, 

Cezayir’in direnişinde de, yanlarında yer almış bir şahsiyettir. 

Cezayir'in millî kahramanlarından Emîr Abdülkâdir El-Cezâirî, hayatının 3 yılını 

Türkiye’de, Bursa’da geçirmiş, bir Bursa aşığıdır. 

İşte bu sebeplerle, biz, Cezayir’de hiç yabancılık çekmiyor, kendimizi evimizde 

hissediyoruz. 

 



 

 

 

Firmalarımız, Cezayir’de önemli yatırımlar yapıyor. Müteahhitlerimiz birçok projeye 

imza atıyor. Bundan sonra da; altyapı, baraj, karayolu ve demiryolu projelerinde, Cezayir’de 

varlığımızı sürdürmek istiyoruz. 

Gururla belirtmek isterim ki, bugüne kadar DEİK bünyesinde yer alan 143 İş 

Konseyimizin 42 tanesi, Afrika’da. Ve Afrika, en fazla İş Konseyine sahip olduğumuz bölge. 

Geçen hafta, Ekonomi Bakanlığımızın ev sahipliğinde, DEİK olarak İstanbul’da organize 

ettiğimiz Türkiye-ECOWAS İş Forumunda, Togo ile de İş Konseyi Kuruluş Anlaşması 

imzalayarak, Afrika’daki İş konseylerimizin sayısını 43’e çıkardık, toplam İş Konseyi sayımızı 

da 144’e çıkardık.   

32 yıl önce kurulan, gönüllü üyelik yapılanmasıyla, tüm üyeleri özel sektör 

temsilcilerinden oluşan DEİK olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımız ve 

Ekonomi Bakanımızın desteğiyle, Türk Özel Sektörünün Dış Dünyaya açılan kapısında bir 

platform olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Başbakan, 

Cezayir, Ülkemizin Afrika'daki en büyük ticari ortaklarından. 

Afrika’nın 4. Büyük ekonomisine, makine vb sanayi mamulleri satarken, doğalgaz ve 

yatırım mamulleri satın alıyoruz. Bu manada, iki ülke arasındaki ticaret, birbirine rakip 

ürünlerden ziyade, tamamlayıcı ürünlerden oluşuyor. 

Türk yatırımcıları için, Cezayir’de; alt yapı yatırımları yanısıra; tekstil, elektrikli ve 

elektronik aletlerinin imalat ve montajının da, önemli olacağına inanıyorum. 

Az önce, DEİK Yönetim Kurulu Üyemiz ve Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanımız 

Fuat Tosyalı’nın Cezayir’deki başarı hikayesini gururla dinledik. 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir Cezayir-Türk ortaklığının, önümüzdeki ay 

faaliyete geçireceği İplik üretimi, bir başka önemli gelişme. 

Bir iş insanı için, altın bir kural vardır. Elde ettiği başarıyla asla yetinmemek ve 

daha fazlası için çalışmak. 

 



 

 

 

 

Bu inançla;  

Sıra, yarım asırlık dostluğumuzun ve birbirimize olan güvenimizin, daha fazla karşılıklı 

iş birliğiyle taçlandırılmasında.  

Sıra, ülkelerimiz arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasında. 

Cezayir’de de yaşayan İbn-i Haldun, asırlar öncesinden şöyle sesleniyor; “Eğer 

basiretli hareket eder, tedbirli davranır, haksızlık etmez ve doğru yoldan sapmazsanız, 

pazarınızdan som altın ve saf gümüş eksik olmaz.”  

Bu duygularla, sözlerime son verirken, programımızı teşrif eden Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya’ya, Bakanlarımıza, İş dünyası 

temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail Olpak  

DEİK Başkanı 

  


