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İstanbul
Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu
Açılış Konuşması

T.C. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci,
ECOWAS Ülkelerinin Değerli Bakanları ve Komiseri,
Büyükelçilerimiz, Başkonsoloslarımız, Tic. Müşavirlerimiz,
DEİK Ailemizin ve İş Dünyamızın Değerli Bşk ve Temsilcileri,
Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler,

Ekonomi Bakanlığımızın ev sahipliğinde, DEİK’in koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz,
Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nda, Sayın Bakanlarımızı ve İş Dünyası
temsilcilerimizi buluşturmanın heyecanı ve mutluluğuyla, sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Bugün İstanbul’da bir araya gelişimizin, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere, dostluğa
ve her alandaki işbirliğimize önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum.
Sayın Bakanlarım, Değerli misafirler,
Konuşmama, bir soruyla devam etmek istiyorum: Hayatta, en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi
nedir?
Eğer, susuzluktan dudakları çatlayan birine gitseniz, “Su” cevabını alırsınız. İşsiz birine
gitseniz, “İş” cevabını alırsınız. Tutsak birine gitseniz, “Özgürlük” cevabını alırsınız.
Sonra, durup tüm bu cevapları alt alta yazsanız, karşınızda yine aynı soru belirecektir.
“Hayatta, en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi nedir?”
Filozoflar, “insan, sadece nefes alarak ve yemek yiyerek yaşayamaz, insanı diğer
varlıklardan ayıran fark budur” derler.
İnsan; sevmeye ve sevilmeye, birlikte yaşamaya, paylaşmaya ve dostluğa,
geliştirmeye aç ve muhtaçtır.

kendini

İşte bu sebeple, hayattaki en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi, yine bir insandır, insanlarla
birlikte olmaktır.
Biz de, bugün, ülkelerimizin ortak amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda ‘birlikte’ olabilmek
için, dostlarımızla bir araya geldik. Bugün, ECOWAS Ülkelerinden dostlarımızla, Türk İş
Dünyası temsilcilerini bir araya getiriyoruz.
“Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan” teması ile yola çıktık. Çok güzel bir
amaç; birlikte düşüneceğiz ve işbirliği içinde olacağız. Ortak hareket edeceğiz ve ilişkilerimizi
derinleştireceğiz. Sonunda, birlikte kazanacağız.
Şairin dediği gibi;
Dostluk dediğin, güzel bir kitap.
Hava gibi…
Su gibi…
Ekmek gibi…
Vazgeçilmez bir tat.
Sonuna kadar dayanmak şart!
(Bedri Rahmi Eyüboğlu)
Hep birlikte, sonuna kadar çalışacak ve ülkelerimiz için güzel işler yapacağız.
Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler,
Türkiye, bölgesinde ve Afrika’da, her zaman güvenliğin, barışın ve refahın simgesi olmuştur.
Hayat standardı, ekonomik gelişmişlik seviyesi ve küresel pazarlara erişimi ile, örnek teşkil
etmiş, model ülke bir ülke konumundadır.
Bulunduğu coğrafyada güvenlik ve barışın sağlanması için, her ne pahasına olursa olsun,
her platformda mücadele eden Türkiye, Afrika genelinde de, aynı anlayışla diplomatik ve
ekonomik ilişkilerini şekillendirmektedir.
Türkiye ile Afrika’nın ilişkileri, Kıta’da barışa ve istikrara katkıda bulunmayı, ülkelerin siyasi
ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmayı ve Afrika’nın kaynaklarının Afrikalıların
yararına olacak şekilde geliştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye’nin Afrika ile
ortaklığı, karşılıklı fayda ve “kazan-kazan” ilkesine dayanmaktadır.

Birlikte hareket edeceğiz. Zaten, en güzel başarı birlikte hareket etmek değil midir?
Bugün, 15. yılını tamamlayan Türkiye’nin Afrika Açılım politikasının başarıyla süregeldiğini ve
her geçen gün derinleşen bir ortaklık ilişkisine dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz.
Türkiye, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu kaynak
ve Ekonomi imkanları, Afrikalı Dostlarıyla ve yönetimleri ile paylaşmaya devam ediyor ve
edecektir de. Ortaklık politikamızın temeli, bu anlayışın etrafında şekillenmektedir.
Hatırlatmak isterim ki, 2016 yılı Kasım ayında, yine Ekonomi Bakanlığımızın ev sahipliğinde
ve DEİK organizasyonu ile, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş
Forumu’nda, 42 Afrika ülkesinden 2.500’e yakın üst düzey yetkili, iş adamı ve girişimciyi bir
araya getirmiştik.
Devamla, 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde, Afrika Birliği ve Tarım Bakanlığı işbirliğinde,
Antalya’da Tarım İş Forumunu düzenledik. 1.500 Türk ve Afrikalı iş insanının yanı sıra, 48
Afrika Ülkesinden Bakanların katılımı ile, yeni işbirlikleri gündeme gelmişti.
Bu hafta, ECOWAS ülkelerinden gelen değerli dostlarımızı, sizleri ağırlıyoruz.
Afrika İş ve Ekonomi Zirvesi’nin ikinci ayağı da, 2018 yılı Ekim ayında İstanbul’da
düzenlenecek.
Bitmiyor.
Önümüzdeki hafta başında ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi ve ilgili Bakanlarımızın katılımıyla 27 Şubat-2 Mart 2018
tarihleri arasında Cezayir, Moritanya ve Senegal’e yapılacak resmi ziyaretlere, İş Dünyası
olarak biz de katılım sağlayacak ve her 3 ülkede de, İş Forumları, ve Networklar
düzenleyecek, hem karşılıklı yatırımlarımızı, hem de karşılıklı ticaretimizi arttırmak için
görüşmeler yapacağız.
Bu vesileyle, Türk İş Dünyası temsilcilerini bu önemli seyahate tekrar davet etmek istiyorum.
DEİK Özelinde bir değerlendirme yaptığımızda, faaliyetlerimizi, Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde, Başbakanımızın belirlediği yolda, Ekonomi Bakanımızın koordinasyonu ve
desteğiyle sürdürüyoruz.
32 yıl önce kurulan ve bugün, Türk Özel Sektörünün Dış Dünyaya açılan kapısında bir
platform olarak faaliyetlerini sürdüren DEİK, aslında klasik anlamda bir STK.

Gönüllü üyelik yapılanmasıyla ve tümü özel sektör temsilcilerinden oluşan, Üyelerinin
aidatlarıyla faaliyetlerini sürdüren bir organizasyon.
Çalışmalarımızı, İş Konseylerimizi kanalıyla yürütüyoruz ve tüm dünyaya yayılmış, 143 adet
İş Konseyimiz var.
ECOWAS Üyesi ülkelerden gelen siz değerli dostlarımızın huzurunda, gururla ifade etmek
isterim ki, bu 143 İş Konseyimizin, 42 adedi, Afrika’da ve Afrika, en fazla İş Konseyine sahip
olduğumuz bölgemiz.
Ve bugün, burada, bir başka gelişmeyi birlikte yaşayacağız. Programımızda, 3 yeni Afrika
ülkesinin İş Konseyinin kuruluş anlaşması imzalanacak. Bugünden sonra artık 145 İş
Konseyi ile çalışan bir DEİK ailemiz var.
Biliyorsunuz, ECOWAS ile DEİK arasında 24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan
işbirliği anlaşması da, 2 yılını doldurmak üzere. Birlikte, nice güzel işbirlikleri gerçekleştirmeyi
diliyorum.
Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler,
Birlikte kazanacağız dedik.
ECOWAS özelinde, Türkiye’nin de dahil olduğu 16 ülke arasındaki ekonomik ortaklığın
derinleşmesi için, sizlerle, iki gün boyunca bir arada olacağız. Türk iş dünyası temsilcileri
olarak, ülkelerimiz arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin finansmanı imkanlarının masaya
yatırılması, ECOWAS ile imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin
hızlandırılması, ECOWAS ülkeleri içerisinde iş ortağı olarak Türk iş insanlarımızın öncelikli
tercih sebebi olması, bu Forum çerçevesinde temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası
kuruluşların desteği ile finansman imkanlarının daha etkin şekilde değerlendirilmesinin de, bu
Forum vesilesiyle mümkün olacağını düşünüyorum.
Bir Nijerya atasözünün dediği gibi “Ne düşünüyorsan osun”.
Biz, ortak kültürel mirasımızı, kardeşliğimizi düşünüyoruz. İşte bu düşünce; bugün bizleri,
hem siyasi, hem de ekonomik olarak birbirimize yakınlaştırıyor.
Bu güzel ve anlamlı ortaklığı derinleştirmeye sevk eden her gerekçeyi, birlikte
değerlendirmemizi diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, programımızı teşrif eden, başta Ekonomi Bakanımız Nihat
Zeybekçi olmak üzere, Afrika’dan gelen Değerli Bakanlarımızın her birine ve iş dünyası
temsilcilerine, dostlarımızın her birine ve bu güzel faaliyetin gerçekleştirilmesinde katkı
sağlayan sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İş birliği imkanlarımızın tüm boyutlarıyla tartışılmasına zemin oluşturmasını arzu ettiğim
forumumuzun, ülkelerimiz için hayırlı olması temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

