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Nijerya-Türkiye İş Forumu 

14 Ocak 2020, Abuja 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

Nijerya Federal Cumhuriyeti Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanı Sn. 

Otunba Richard Adeniyi Adebayo, 

Sayın Büyükelçim, 

Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği 

(NACCIMA) Başkanı Sn. Hajiya Saratu Iya Aliyu, 

Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Sn. Hakan Özel, 

Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) Başkanı Sn. Kayode 

Adetokunbo, 

Türkiye ve Nijerya İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

‘’Afrika’nın kalbi’’ olarak nitelendirilen Nijerya’nın başkenti Abuja’da, 

dostlarımızla buluşmanın verdiği memnuniyetle, sizleri, Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 35 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler 
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arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz var. 2011 yılında kurulan 

Türkiye-Nijerya İş Konseyimiz de, Cumartesi günü yapılan seçimler 

sonunda görevi Osman Aksoy’dan devralan yeni İş Konseyi Başkanımız 

Hakan Özel başkanlığında, karşı kanat kuruluşu Nijerya Ticaret, Sanayi, 

Madenler ve Tarım Odaları Birliği ile birlikte, ülkelerimiz arasındaki ticaret 

ve yatırımları artırmak amacıyla çalışıyor. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler, 

Batı Afrika kıtasının en önemli ticari ortaklarından sayılan Nijerya ile 

yapılan ticaret hacmi, Nijerya’nın da içinde bulunduğu ECOWAS topluluğu 

ülkelerinin toplam ticaret hacminin %25’ini oluşturuyor. 

Nijerya ile olan ticaret hacmi hedefimizden oldukça uzağız. Ekonomik 

ilişkilerimizi daha çok geliştirmeli, Türk İş Dünyası olarak, Nijerya’daki 

yapılacak yatırımların çeşitlendirilmesi için de daha çok gayret etmeliyiz. 

Güçlü, dinamik ve artan nüfusuyla, Afrika ülkeleri arasında en hızlı 

büyüyen pazara sahip olan Nijerya, Türk girişimcileri için önemli bir pazar, 

bunun farkındayız. Bununla birlikte, Nijerya Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılı 

için belirlediği öncelikli ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Yani, iş 

birliklerimizi arttırmak için karşılıklı olarak bir arzu var. 

Bu noktada izninizle, firmalarımız kendilerine ait talep ve önerilerini 

ayrıca ifade edecekleri için, ikili ticaretimizi arttırabilmemize yardımcı 

olacak, bazı hususları dile getirmek istiyorum: 
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 Vize süreçlerinde yaşanan tıkanıklıkların giderilmesi, 

 (Nijerya’nın önemli bir ticaret merkezi ve liman şehri olan 

Lagos’ta Türk Ticaret Müşavirliği’nin açılması.) 

 İki ülke arasında imzalanmış bulunan Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi, 

 Nijerya’da uygulanan yüksek gümrük vergileri, kaliteli ve uygun 

fiyatlı Türk mallarının rekabet avantajını kaybetmesine yol 

açıyor.  

 Burada üretilen ürünlerin hammadde ve ara mamüllerin 

gümrüğü de yüksek. 

 Gümrüklerin basitleştirilmesi anlaşması, 

 ECOWAS ülkeleri arasındaki ticareti arttırmada Nijerya’nın 

desteği önemli, 

 Nijerya’nın İhracat teşvikleri arttırılabilirse potansiyel var.  

 İki ülke arasında doğrudan bankacılık ilişkileri tesis edilmeli,  

 Ulusal kimlik uygulaması yok. Borç vb. takibi zor. 

 PPP ve BOT de çok başarılıyız. Nijerya’daki yatırımlarda 

kullanalım.   

 Eximbank destekleri ve limitleri artmalı. 

 Türk Bankalarının Nijeryalı Bankaları ile muhabirlik ilişkisi yok, 

maliyet ve süre gecikmesine sebep oluyor. (Nijerya Bankası 

Avrupa Bankasına şahıs gibi hesap açıp buradaki firma adına 

LC açıyor ama teyit mekanizması çalışmıyor.) 

 

konuları önem taşıyor. 

Bir Nijerya atasözü, ‘’Gerçek dostu iki elinizle birden tutun.’’ diyor.  
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İki dost ülke olarak, birbirimizi sıkı sıkı tutarak, ekonomik ilişkilerimizi 

canlandırmak için daha çok gayret edeceğimize inanıyorum. Bu duygularla, 

programımızı teşrif eden, başta Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve 

Nijerya Federal Cumhuriyeti Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanı Sn. Otunba 

Richard Adeniyi Adebayo olmak üzere, tüm katılımcılara ve programın 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


