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Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu, 

2. gün / Tematik Oturum Açılış Konuşması 

 

Değerli ECOWAS Üyesi Ülke Bakanları, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler, 

 

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS ile Türk İş Dünyası arasındaki 

potansiyel işbirliği alanlarımızın görüşüldüğü, yaklaşık 900 kişilik bir katılımla dün açılışını 

gerçekleştirdiğimiz İş Forumumuzda, dünkü özel sektör birebir iş görüşmeleri için, 255 

misafirimiz ve 550 Türk girişimcimiz masaya oturdu, sektörel potansiyel ortakları ile 

görüşmeler yaptı. Enerjiden tarıma, otomotivden gıdaya kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet 

gösteren İş Dünyası temsilcilerinin bu görüşmelerinde, ticaret ve yatırımların finansmanı, 

PPP alanında örnek projeler ve finansman kaynakları da masaya yatırıldı.  

Gördüğümüz kadarıyla, son derece başarılı ve verimli bir günü hep birlikte geride bıraktık. 

Sıra, müteahhitlik ve finans sektörünün önemli isimleri ile Afrika’nın geleceğine ışık 

tutacağımız, tematik oturumumuza geldi. Güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum.  

 

Değerli Misafirler, 

Türk girişimcisinin Afrika yolculuğunda yanında taşıdığı çantasında, riskler ve fırsatlar bir 

arada bulunuyor. Türk girişimcilerimizin Kıta’da üstlendikleri projelerde, uzun vadeli 

işletmeciliğin üstlenilmesi de büyük önem taşıyor. Senegal havalimanı inşaatı buna güzel bir 

örnek. 

Türk müteahhitlik firmaları 2017'de uluslararası pazarda 14,7 milyar $ tutarında, 241 proje 

üstlendi. Uluslararası arenada 45 yıldan fazladır projeler üstlenen Türk müteahhitlik 

sektörünün tarihinde ilk kez, bir Afrika ülkesi ilk sıraya yerleşti. 2017 yılında Tanzanya’da 3,1 

milyar $’lık iş alındı. Tanzanya; Rusya, Türkmenistan, Libya, Suudi Arabistan gibi Türkiye’nin 

geleneksel pazarlarının tamamını geride bıraktı. Mozambik de, benzer şekilde, Türk 

müteahhitlerin yüksek pay aldığı 10 ülkeden biri oldu. Müteahhitlik sektörümüz orta vadede, 

Sahra Altı Afrika’yı yeni “hedef pazar” olarak belirlemiş gibi görünüyor. 



 

 

 

 

Kıta ülkeleri, son 10 yılda yaklaşık % 5 büyüme trendi izliyor. Büyüme ile orantılı olarak, 

şehirleşme ve modernizasyon ağı da artıyor. İnşaat ve enerji sektöründe gereklilikler artıyor. 

Altyapı gereklilikleri ve tüketim de buna bağlı olarak değişiyor. Tarım teknolojilerimizin 

Afrika’da uygulanması da rahatlıkla mümkün. Tarıma ilişkin yapılacak yatırımlarda, üretimde 

verimlilik artışı hedeflendiği için, arazi tahsisi de bir seçenek olabiliyor. Ayrıca, gıda güvenliği 

alanında da Afrika’da çok ciddi bir potansiyel var.  

Bir Afrika atasözü der ki; “Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların hikayelerini 

dinlemek zorundadır”. İşte tam da bu sebeple, Afrikalı dostlarımızla birlikte, kendi hikayemizi 

yazmak zorundayız. 

“Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan” teması ile, Türk ve Afrikalı iş 

dünyasından dostlarımızı buluşturduğumuz bu büyük etkinlikte, bizleri bu ortaklığı 

derinleştirmeye sevkeden potansiyeli keşfetmek üzere panelistlerimizi ağırlamadan önce, bir 

de büyük Afrika başarı hikayesi dinleyeceğiz. Faydalanacağımızı umuyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle, katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, toplantımızın 

ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Nail Olpak  

DEİK Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 


