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T.C. CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ 
İŞADAMLARI HEYETİNİN TANZANYA, MOZAMBİK VE MADAGASKAR 
ZİYARETLERİ (22-25 OCAK 2017) 

 

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Tanzanya, 
Mozambik ve Madagaskar’ı resmi 
ziyaretleri kapsamında, DEİK’in 
organizasyonu ile ziyarete katılan 
Türk iş dünyası heyetinde toplam 121 
firma yer almıştır. Ziyaretler 
vesilesiyle, Türk iş insanları bölgedeki 
fırsatları keşfederken, Afrika'daki 
yatırım ortamını ve potansiyeli 
yerinde inceleme fırsatı bulmuştur. 

Doğu Afrika’nın bu üç önemli 
ülkesinde, DEİK muhatap 
kuruluşlarının işbirliğiyle İş Forumları 

ve ikili iş görüşmeleri (B2B) tertip edilmiş olup, bahse konu Forum ve ikili görüşmelere; 

 Tanzanya tarafında 804; 

 Mozambik tarafında 768; 

 Madagaskar tarafında 593 firma katılım göstererek,  

Türk özel sektör temsilcileriyle ile biraraya gelmişlerdir. Firma başına ortalama 25 iş 
görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sohbet Toplantısı  

22 Ocak 2017, Darüsselam 

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti 
vesilesiyle  kendisine eşlik eden iş 
insanı heyeti ile biraraya gelerek 
sohbet toplantısı gerçekleştirmiştir. 
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, T.C. 
Darüssleam Büyükelçisi Yasemin Eralp 
ve DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan’ın katılım gösterdiği toplantıda; 
Türk firmaların Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ile ticarette yaşadıkları sorunlar 
ve gerçekleştirmeyi planladıkları projelere ilişkin konular gündeme getirildi.  
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Tanzanya-Türkiye İş Forumu | 23 Ocak 2017, Darüsselam 

Ziyaret kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının ilki olan 
Tanzanya-Türkiye İş Forumu’nun kapanış oturumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, T.C. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı 
Charles John Mwijage, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Tanzanya Özel Sektör Kurumu 
Başkanı Dr. Reginald Mengi’nin katılımları ile 23 Ocak 2017 Pazartesi günü Tanzanya’nın 
Darüsselam şehrinde gerçekleştirildi. Forum öncesinde gerçekleştirilen B2B görüşmelere ise 
Türk ve Tanzanyalı 800’ün üzerinde iş insanı katıldı.  

Forumda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya’nın yakın 
zamanda Ankara’da Büyükelçilik açacağını söylerken, olumlu yönde ilerleyen siyasi 
diyaloğun yakın zamanda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomiye de yansıyacağını ifade etti. 
Tanzanya’nın Doğu Afrika’da istikrar ve güvenin varolduğu tek ülke olduğunu vurgulayan  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi. 
Tanzanya ile güçlenen dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ekonomik alanda da ilerlemesi 
gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 üyesi olan Türkiye’nin, ticaret ve 
yatırımlar konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesini Tanzanya ile paylaşmaya hazır olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin Afrika kıtasındaki toplam yatırımlarının 6 milyar ABD Dolarına ulaştığını 
hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika kıtasının genelinde en fazla istihdam sağlayan ülke 
olduğunu da hatırlattı. Tanzanyalı iş insanlarını, Türk muhatapları ile birlikte çalışmaya davet 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların sadece Türkiye ve Tanzanya ile sınırlı kalmadan, 
üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapma çağrısında bulundu. Altyapı, müteahhitlik, enerji, 
ulaşım ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iki ülke arasında önemli düzeyde ticari 
ve ekonomik potansiyel bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin çok taraflı platformlarda Afrika’nın sesi olmaya devam edeceğini de vurguladı. 
“Dünyayı 5 ülkenin iki dudağının arasına terk edemeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın her kıtasında farklı ülkelerden temsilcilerinin oluşturduğu bir Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi oluşturulması önerisinde bulundu. Afrika kıtasını ilgilendiren sorunlara 
çözümün ancak Afrika kıtasından çıkacağını vurgulayan Erdoğan, dünyada en az gelişmiş 
ülkelere destek konusunda Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. 

 

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli ise konuşmasında, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Tanzanya’yı ziyareti için teşekkür ederken, ziyarete eşlik 
ettikleri için Türk iş dünyası temsilcilerine de teşekkürlerini sundu. 2011 yılında Türkiye ile 
Tanzanya arasındaki ticaretin 60 milyon ABD Doları civarında olduğunu ifade eden 
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Cumhurbaşkanı Magufuli, bu rakamın 2016 yılı sonu itibariyle 190 milyon ABD Dolarına 
eriştiğini ve Tanzanya’daki Türk yatırımları sayesinde birçok Tanzanyalı’nın iş imkanına 
sahip olduğunu söyledi. Tanzanya’nın 8 komşu ülkesini de beraberinde getirme potansiyeli 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, “Tanzanya iş yapmak için en iyi 
ülke” diyerek, Türk iş dünyası temsilcilerine çağrıda bulundu. Doğal kaynaklar, tarım, 
hayvancılık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde Tanzanya’da yatırım potansiyeli 
bulunduğunu vurgulayan Tanzanya Cumhurbaşkanı, İş Forumu sonrasında oluşan sinerji ile 
Türk ve Tanzanyalı iş dünyaları arasında bir ağın oluşmasını temenni ettiğini söyledi.  

İş Forumu’nda konuşan DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ise, “Türkiye’de 
hangi sektörde, hangi alanda güvenilir 
firma arıyorsanız, doğru adres DEİK’tir. 
Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi 
hemen her alandaki taleplerinizi 
kurumlarımız arasında dağıtıp, sizin için 
en uygun ve güvenilir firmaları buluruz” 
dedi. DEİK ile çalışmanın, sadece 
Türkiye ile çalışmak anlamına 
gelmediğini belirten Başkan Vardan, 
Tanzanya ile Türkiye arasındaki mevcut 
karşılıklı ticaretin potansiyeli 
yansıtmadığına dikkat çekti: “2005 
yılında iki ülke arasında 12 milyon ABD Doları seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 10 yılda 
12,5 kat artmış; 2015 yılında da 151 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmış durumda. Ancak 
potansiyele bakıldığında bunu yeterli görmüyoruz. Tanzanya’nın imkanlarının, biz Türk iş 
dünyası için çok daha farklı fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Altyapı, inşaat, tarım ve turizm 

sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz 
birçok alan var. İşte bu noktadan hareketle 
bizler, Türk özel sektörü olarak Tanzanya ile 
ilişkilerimizi güçlendirmek ve derinleştirmek 
istiyoruz” dedi. Başkan Vardan ayrıca Forum 
kapsamında gerçekleştirilen B2B 
görüşmelerine 800’ün üzerinde Türk ve 
Tanzanyalı iş insanının katıldığını ve 
görüşmelerin yoğun ve çok verimli geçtiğini 
söyledi.  

Tanzanya-Türkiye İş Forumu’nun ardından 
ayrıca DEİK ile Tanzanya Özel Sektör 
Kurumu (TPSF) arasında İş Konseyi 
Mutabakat Zaptı imzalandı.  
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Tanzaya’da yapılan ikili görüşmeler kapsamında, yerli ve yabancı firmalar arasında yapılan 
anlaşma ve kurulan ticari bağlantılar şu şekilde özetlenebilir:  

 Darrüselam-Morogoro Demiryolu Projesi (ilk etapta 200 km ve 1 milyar ABD Doları; 
ikinci etapta 350 km ve 1,5 milyar ABD Doları) ihalesi için daha önce verilen teklif, bu 
ziyaret sayesinde hızlanmış olup, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın katkı ve destekleriyle 
ziyaret sonrasında sözleşme imzalanmıştır. Demiryolu projesinde 45 gün içerisinde 
temel atılması öngörülmektedir.  

 Tanzanya Havayolları Şirketi (ATCL) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında İşbirliği 
Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. 

 Havayolları Rezervasyon Sistemleri Anlaşması imzalanmıştır. 

 Boya ile ilgili üretim tesisi açılması kararı alınmış olup, Türkiye'den hammadde ve yarı 
mamul ihracatı yapılacaktır. Söz konusu tesisin Mart 2017’de faaliyete geçmesi 
öngörülmektedir.  

 Traktör ihracatı konusunda ciddi talepler alınmış olup, 5 firma ile prensip anlaşmasına 
varılmıştır. 

 Tarım makineleri ve işleme tesisi alanında görüşmeler yapılmış olup, 3 firma ile 
prensip anlaşmasına varılmıştır. 

 Endüstriyel baskül ithalatı yapan en büyük firma ile bayilik anlaşması yapılmıştır. 

 Tıbbi-beşeri ürünler için temsilcilik talebi alınmış olup, ilgili firmaların incelenip, 
değerlendirilmesine ve uygun olanlara temsilcilik verilmesine karar verilmiştir. 

 İnternet üzerinden Türkiye ile entegre bir sistem içinde tıbbi görüntüleme ve teşhis 
merkezi kurulması için ilgili kurum ve firmalarla görüşmeler devam edilmektedir.  

 370 MW’lık elektrik üretim santrali kurulması için önceden yapılan temaslarla yeni 
görüşmeler yapılmış olup, bu ziyaret vesilesiyle sürecin daha kısa zamanda 
sonuçlanması öngörülmektedir.  

 50 MW’lık güneş enerjisi yatırımı için ilgili kurumlarla bağlantı kurulmuş olup, yatırıma 
ilişkin görüşmeler devam etmektedir.   

 Alternatif enerji, elektrik panoları ve inşaat malzemeleri ihracatı için fiyat teklifleri 
verilmiş olup, görüşmeler devam etmektedir. 

 Transformatör ürünleri ve kurulumuna ilişkin bağlantılar kurulmuş olup, iş ilişkisi 
kurulması olası firmalar ile görüşmeler devam etmektedir. 

 Güç ve dağıtım transformatörleri ihracatı ve bayiliği için teklif istekleri alınmış olup, 
ileriye dönük iş yapılabilecek firmalarla görüşmelere devam edilmektedir.  

 200.000 m² alana kurulması öngörülen Türk Lojistik Merkezi için ilgili kurumlarla 
bağlantı kurulmuş olup, görüşmelere devam edilmektedir.  

 Gaz sıvılaştırma tesisi kurulumu ile ilgili gerekli irtibat sağlanmış olup, görüşmeler 
devam etmektedir. 

 Hâlihazırda Tabora Havalimanı Projesi yürütülmektedir. Yeni projeler için gerekli 
bağlantılar kurulmuş ve görüşmeler devam etmektedir. 

 Darrüselam şehri içinde yapılacak metrobüs hattının proje tasarım ve inşaat 
kontrollüğü için görüşmeler yapılmış olup, anlaşma imzalama aşamasına gelinmiştir. 
Ayrıca, hattın istasyon ve binalarının proje tasarım ve inşaat kontrollüğü için de teklif 
verilecektir.  
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 Hava kompresörleri ihracatı ile ilgili birçok talep alınmış olup, fiyat teklifleri verilmiştir. 
Bu alanda 8 firma ile prensipte anlaşılmış, diğer firmalarla görüşmeler devam 
etmektedir.  

 Banyo ve plastik mutfak eşyası ürünleri ile ilgili birçok talep alınmış olup, görüşmeler 
devam etmekte ve satış için fiyat teklifleri iletilmiştir. 

 Konut ve altyapı inşaatı ve müteahhitlik hizmetleri ile ilgili bağlantılar kurulmuş olup, 
görüşmelere devam edilmektedir. 

 Metal ürünleri ihracatı ve lojistik ile ilgili birçok bağlantı kuruluş olup, görüşmeler 
devam etmektedir.  

 Seramik ürünleri ve inşaat malzemeleri ihracatı ile ilgili bağlantılar kuruluş olup, fiyat 
teklifleri iletilmiştir. Bu alanda görüşmeler devam etmektedir. 

 Tanzanya Viktorya Gölü için yapılması öngörülen gemi projeleri hakkında tanıtım 
yapılmış ve görüşmeler devam etmektedir.  

 Feribot ve balıkçı filoları ile ilgili gerekli bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler devam 
etmektedir. 

 Tekstil ürünleri alanında iş ilişkisi gelişmesi muhtemel birkaç firma ile bağlantı 
kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir. 

 Halı ürünleri ihracatı konusunda bağlantılar kurulmuş oluğ, görüşmeler devam 
etmektedir. 

 Gıda ürünleri ile ilgili mevcut müşteri ağını geliştirmek üzere yeni bağlantılar 
kurulmuştur. 

 Bebek bezi ile ilgili mevcut müşteri ağını geliştirmek üzere yeni bağlantılar 
kurulmuştur. 

 Ülkeler arasında olası iş görüşmelerinde karşılıklı hukuk işbirliği ile ilgili yerel hukuk 
firmaları ile iletişime geçilmiştir.  

 Etkinlik ve organizasyon ile ilgili temsilcilik konusunda prensip anlaşmasına varılmış 
olup, görüşmeler devam etmektedir.  

 Tarım ve hayvancılık alanlarında geliştirilebilecek projeler hakkında iletişim sağlanmış 
olup,  görüşmeler devam etmektedir. 

 Çelik sektörüne yönelik makine, ekipman ve hizmet sağlama konularında bağlantılar 
kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir. 
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Mozambik-Türkiye İş Forumu | 24 Ocak 2017, Maputo 

Ziyaret kapsamında DEİK ve Türkiye-Mozambik İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu Mozambik 
İş Kuruluşları Konfederasyon (CTA) işbirliğiyle gerçekleştirilen Mozambik-Türkiye İş Forumu 
öncesinde iki ülke firmaları arasında gerçekleştirilen ikili görüşmeler kapsamında kurulan 
ticari bağlantılar ve yerli, yabancı firmalar arasında mutabık kalınan hususlar aşağıda 
özetlenmiştir: 

 

 Yıllık üretimi 700.000 ton olan çimento tesisi açılmıştır. Söz konusu tesisin toplam 
yatırımının 150 milyon ABD Dolarına çıkması ve bu tesis vasıtasıyla Türkiye’den yıllık 
yaklaşık 48 milyon ABD Doları tutarında hammadde ithalatı yapılması 
öngörülmektedir.   

 Tarım makinaları ve ekipmanları sektöründe güçlü bir ortak bulunmuş olup, 200.000 
ABD Doları tutarında 3 konteynerlık sipariş alınmıştır.  

 Maputo Belediye Başkanlığı ile 5 yılda 5.000 konut inşaatı, Maputo Ticaret Odası ile 
Ticaret Merkezi, AVM ve konut inşaatı alanlarında yapılan 1 milyar ABD Doları 
değerindeki sözleşmelerin, bu ziyaret vesilesiyle hız kazanarak, yakın zamanda 
hayata geçirilmesi için gerekli görüşmeler devam etmektedir.  

 Hâlihazırda devam eden rezidans, otel, AVM ve ofis kompleksi inşaatı tanıtımı 
yapılmış olup, yeni projeler için görüşmelerde bulunulmuştur. 

 Çelik sektörüne yönelik makine, ekipman ve hizmet sağlama konularında bağlantılar 
kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir.  

 Traktör satımı konusunda ön bağlantı kurulmuş oluğp, ilgili gümrük ve mevzuat  
araştırmalarının ardından anlaşma imzalanması öngörülmektedir. 

 Tıbbi serum imalatı yapan yerel bir tesisin devralınması hususunda görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 

 Mozambik Sağlık Bakanı ve Alım Komisyonu Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmeler 
sonrasında, her iki ülke Sağlık Bakanlıkları arasında bir işbirliği anlaşması 
imzalanmasına; bu kapsamda tıbbi malzemeler, aşı (difteri, tetanos), ilaç için açılan 
ihalelerde Türk firmalarının yer almaları hususunda mutabakata varılmıştır.  

 Havalimanı işletmeciliği konusunda prensip anlaşmasına varılmış olup, görüşmeler 
devam etmektedir. 

 Havayolları Rezervasyon Sistemleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 İnşaat projeleri için ilgili Bakanlıklar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 Endüstriyel baskül bayiliği için ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 Banyo ve plastik mutfak eşyası ürünleri ile ilgili birçok talep alınmış olup, görüşmeler 
devam etmekte ve satış için fiyat teklifleri iletilmiştir. 
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 Gemi inşaatı ve yüzer hastane projeleri tanıtılmış, bu alanlarda görüşmeler devam 
etmektedir.  

 Duvar kaplamaları ve boya satışı konusunda bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler 
devam etmektedir. Yerel boya imalatı konusu araştırılacaktır. 

 Konut, altyapı inşaatı ve müteahhitlik hizmetleri için bağlantılar kurulmuş olup, 
görüşmeler devam etmektedir.  

 Metal ürünleri ihracatı ve lojistik konularında bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler 
devam etmektedir.  

 Ülkeler arasında olası iş görüşmelerinde karşılıklı hukuk işbirliği ile ilgili yerel hukuk 
firmaları ile iletişime geçilmiştir.  

 Etkinlik ve organizasyon ile ilgili bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler devam 
etmektedir.  

 Alternatif enerji, elektrik panoları ve inşaat malzemeleri ihracatı için fiyat teklifleri 
verilmiş olup, görüşmeler devam etmektedir. 

 İnşaat projeleri ile ilgili bağlantılar kurulmuş olup, kimi proje için görüşmeler devam 
etmektedir.  

 200.000 m² alana kurulması öngörülen Türk Lojistik Merkezi için ilgili kurumlarla 
bağlantı kurulmuş olup, görüşmelere devam edilmektedir. 

 Ülkede hâlihazırda yüzer santral aracılığıyla elektrik sağlamakta olup, yeni gemi 
ekleyerek elektrik sıkıntısı çeken diğer ülkelere de elektrik taşıma konusunda 
görüşmeler devam etmektedir.   

 İnternet üzerinden Türkiye ile entegre bir sistem içinde tıbbi görüntüleme ve teşhis 
merkezi kurulması için ilgili kurum ve firmalarla görüşmeler devam edilmektedir.  

 370 MW’lık elektrik üretim santrali kurulması için önceden yapılan temaslarla yeni 
görüşmeler yapılmış olup, bu ziyaret vesilesiyle sürecin daha kısa zamanda 
sonuçlanması öngörülmektedir.  

 Prefabrik yapı alanında bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir. 

 Hava kompresörleri ihracatı ile ilgili bol miktarda talep alınmış olup, fiyat teklifleri 
verilmiştir. 6 firmayla prensipte anlaşılmış,  diğer firmalarla görüşmeler devam 
etmektedir.  

 Güç ve dağıtım transformatörleri ihracatı ve bayiliği ile ilgili teklif istekleri alınmış, 
ileriye dönük iş yapılabilecek firmalarla görüşmelere devam edilmektedir.  

 Tarım makineleri ve işleme tesisi alanında bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler 
devam etmektedir.   

 Deniz ürünleri satışı alanında birçok talep alınmış olup, görüşmeler devam 
etmektedir. 

 Düşük ölçekli de olsa et ürünleri fabrikası için teklifler gelmiş, ilgili pazarın daha 
detaylı incelenerek, görüşmelerin yapılmasına karar verilmiştir. 

 Mermer ürünleri ihracatı ile ilgili talepler alınmıştır. Somut iş bağlantısına 
dönüşebilecek firmalara fiyat teklifleri iletilerek, görüşmelere devam edilecektir. 
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İkili görüşmeler akabinde başlayan İş 
Forumu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Mozambik Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, T.C. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Mozambik 
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ernesto Max Elias Tonela, DEİK Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ve Mozambik İş 
Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı 
Rogerio Manuel ve iki ülke iş insanları 
katılım gösterdi. 

 

 

T.C. Maputo Ticaret Müşaviri Ahmet M. Yener, Mozambik İş Kuruluşları Konfederasyonu 
(CTA) Başkan Yardımcısı Agstinho Vuma ve DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı 
Erhan Barutoğlu’nun açış konuşmalarının ardından Mozambik Yatırım Teşvik Merkezi 
Başkanı Laurenço Sambo ve Mozambik İş Kuruluşları Konfederasyonu (CTA) Başkan 
Yardımcısı Samu Gudo Mozambik’te iş ve yatırım fırsatlarına ilişkin birer sunum 
gerçekleştirdi. 

Forumda yer alan sunumlara http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14149 bağlantısından ulaşılabilir. 

 

DEİK Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu konuşmasında, İş Konseyi’nin 
2015 yılında kurulmasının ardından gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 2016 
yılında 110 milyon ABD Doları olan iki ülke arası ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını 
ifade eden İş Konseyi Başkanı Barutoğlu, “Bizler Türk özel sektörü olarak dost ülke 
Mozambik ile tüm seviyelerde, tüm sektörlerde etkin bir işbirliği kurmak ve sürdürmek 
arzusundayız.” dedi. Eximbank kredilerinde ülke limitlerinin arttırılmasının ve yatırımcılar için 
farklı fonlama modelleri geliştirilmesinin iki ülke işbirliğini geliştirmek adına önemine değindi. 
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DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan 
yapmış olduğu konuşmada, 
Mozambik-Türkiye İş Forumu 
kapsamında 800'e yakın Mozambikli 
ve Türk iş insanının ikili iş 
görüşmelerinde bulunduğunu 
belirtti. Mozambik'in kısa, orta ve 
uzun vadede Türk iş insanlarının 
yatırım yapmaları için potansiyele 
sahip bir ülke olduğunu belirten 
Başkan Vardan, ülke karasularında 
bulunan yüksek miktardaki 
doğalgazın ticarileştirilmesinin 
ardından, Mozambik’in dünyanın bir 
numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz 

ihracatçısı olmasının söz konusu olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin önde gelen uluslararası 
müteahhitlik ve yatırım gruplarının halihazırda Mozambik'te yatırımlar yaptığına ve ülke 
insanına istihdam sağladığına değinen Başkan Vardan, 
"zengin enerji kaynaklarına sahip olan ve daha 
önemlisi bu kaynaklara azami derecede ihtiyacı olan 
ülkelere ihracat konusunda uygun jeopolitik konuma 
sahip olan Mozambik, başta enerji olmak üzere Türk iş 
insanları için çok önemli bir yere sahip" dedi. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuşmasında, 
gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Türkiye ile 
Mozambik arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması 
ve Teşviki Anlaşması ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Anlaşmasının imzalandığını; Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması konusunda hazırlıkların 
başlaması hususunda mutabakata varıldığını belirtti. 
Türk iş insanlarına Mozambik'te iş yaparken diğer ülke 
işadamlarına uygulanan vergi oranlarıyla iş yapmak 
istediklerini, bu kapsamda Türk iş insanlarına 
uygulanan ek verginin kaldırılması yönünde Mozambikli 
mevkidaşından destek talep ettiklerini ifade etti.  

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında 
Mozambik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Filipe Nyusi ile yapmış olduğu 
görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilerin de kapsamlı şekilde ele 
alındığını ifade etti. Ziyaret çerçevesinde 
imzalanan 6 ayrı anlaşmanın iki ülke 
arasındaki ticaretin gelişmesine büyük 
katkı sağlayacağını belirtti. 
Mozambik’teki ekonomik ve iktisadi 
gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade 
eden Cumhurbaşkanı, altyapı ve üstyapı 
yatırımlarının yanı sıra toplu konut ve 
sağlık alanında da Türkiye’nin Mozambik 
ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazır 
olduğunu vurguladı ve Türk iş adamlarını 
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Mozambik’te yatırıma davet etti. 2016 yılı itibariyle Türkiye ile Mozambik arasındaki karşılıklı 
ticaretin 115 milyon ABD Doları seviyesinde olduğunu hatırlatan T.C. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu rakamın 500 milyon ABD Dolarına ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. 

Mozambik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ise, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Mozambik’i resmi ziyareti için teşekkür ederken, bu ziyaretin siyasi ve ekonomik 
ilişkiler açısından bir mihenk taşı olduğunu söyledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye 
götürülebilmesi için cesaret verici bir başlangıç olduğunu belirtti. Türk ve Mozambikli iş 
insanlarını ortaklık kurarken kamu-özel sektör ortaklığı da dahil olmak üzere, yeni iş 
modellerini de dikkate almaya davet eden Cumhurbaşkanı Nyusi, Mozambik’in tarım, altyapı, 
turizm ve enerji sektörlerini öncelikli sektörler olarak belirlendiğini ifade etti ve Türk 
işadamlarını, Mozambik’e yatırıma davet etti. 

 

Forum’a katılım gösteren firmaların listesi http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14149  bağlantısında yer 
almaktadır. 

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14149
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Madagaskar-Türkiye İş Forumu | 24 Ocak 2017, Antananarivo 

Üç Doğu Afrika ülkesini kapsayan resmi ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen İş Forumlarının 
sonuncusu, 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 Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da 
gerçekleştirildi.  

Forum kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde 600'e yakın Türk ve Madagaskarlı iş 
insanı görüşmeler gerçekleştirdi. Madagaskar’da gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri 
kapsamında, yerli ve yabancı firmalar arasında kurulan ticari bağlantılar aşağıda yer 
almaktadır. 

 Madagaskar'daki en büyük tarım makina ithalatçısı ile görüşme sağlanmış; 1.000 
hektar pamuk arazisine sahip firma ile iş bağlantısı kurulmuştur. 

 Hava kompresörleri ihracatı ile ilgili bol miktarda talep alınmış olup, fiyat teklifleri 
verilmiştir. 7 firmayla prensipte anlaşılmış,  diğer firmalarla görüşmeler devam 
etmektedir.  

 Endüstriyel baskül bayiliği için ön görüşmeler ve baskül satışı gerçekleştirilmiştir. 

 Turistik altyapı ve konaklama tesisleri alanlarında birçok teklif alınmış; seyahat acente 
hizmetleri için prensip anlaşmasına varılmıştır. 

 Mevcut buğday unu ihracatı rakamlarını yukarı çekmek üzere yeni müşterilerle 
bağlantı kurulmuştur. 

 Banyo ve plastik mutfak eşyası ürünleri ile ilgili birçok talep alınmış olup, görüşmeler 
devam etmekte ve satış için fiyat teklifleri iletilmiştir. 

 Gemi inşaatı ve yüzer hastane projeleri tanıtılmış, bu alanlarda görüşmeler devam 
etmektedir.  

 Duvar kaplamaları ve boya satışı konusunda bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler 
devam etmektedir. Yerel boya imalatı konusu araştırılacaktır. 

 Tarım makineleri ve işleme tesisi alanında bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler 
devam etmektedir.   

 Tıbbı-beşeri ürünler ile ilgili bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir.   

 Konut, altyapı inşaatı ve müteahhitlik hizmetleri için bağlantılar kurulmuş olup, 
görüşmeler devam etmektedir.  

 Metal ürünleri ihracatı ve lojistik konularında bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler 
devam etmektedir.  

 Tekstil ürünleri alanında iş ilişkisi gelişmesi muhtemel birkaç firma ile bağlantı 
kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir. 

 Ülkeler arasında olası iş görüşmelerinde karşılıklı hukuk işbirliği ile ilgili yerel hukuk 
firmaları ile iletişime geçilmiştir.  

 Prefabrik yapı alanında bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler devam etmektedir. 

 Etkinlik ve organizasyon ile ilgili bağlantılar kurulmuş olup, görüşmeler ilgili firmalar 
arasında devam etmektedir.  

 Güç ve dağıtım transformatörleri ihracatı ve bayiliği ile ilgili teklif istekleri alınmış, 
ileriye dönük iş yapılabilecek firmalarla görüşmelere devam edilmektedir.  
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 Proje taşımacılığı ve ağır nakliyat alanında işbirliği anlaşması yapıldı ve uzun vadede 
yatırım planlanıyor. 

DEİK Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Yürütme 
Kurulu Başkanı Yalçın Kıroğlu, yapmış olduğu 
konuşmada, İş Konseyi’nin temel amacının Türk 
ve Madagaskarlı işadamlarını mümkün olduğu 
kadar bir araya getirerek, yeni işbirliği fırsatlarının 
yaratılması ve bu görüşmelerin somut ortaklıklara 
dönüşmesine katkıda bulunmak olduğunu belirtti. 
Madagaskar’ın sahip olduğu zengin doğal 
kaynaklar ile Türkiye’nin sanayi alanındaki 
tecrübesini biraraya getirerek iki ülke işbirliğinde 
yatırımlar gerçekleştirilmesini değerlendirdi. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
Madagaskar-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı 
konuşmasında, 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,  
T.C. 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 ifade etti. 

Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianinaise konuşmasında, 
ziyareti için T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine teşekkür ederken, Türkiye'nin 
Madagaskar'ın kalkınma hamlesine verdiği desteğin önemine değindi. Madagaskar 
Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, özel sektörün girişimlerinin bu konuda öncü rol 
üstleneceğini belirtti. Türk ve Madagaskarlı işadamlarının karşılıklı olarak daha kolay iş 
yapmaları için gerekli altyapının hızla yerine getirileceğini ifade ederken; başta kamu-özel 
sektör işbirliği modeli olmak üzere birçok alanda Türk kamu yönetimi ve özel sektörünün bilgi 
ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. İki ülke arasında en üst düzeyde 
işbirliğinin tesis edileceğini ve ziyaret vesilesiyle görüşülen konuları şahsen ve yakından takip 
edeceğini belirten Madagaskar Cumhurbaşkanı; Madagaskar'ın kalkınmasında destek olacak 
ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak Türk iş insanlarını 
Madagaskar'a yatırıma davet etti. 
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İş Forumu’nun kapanış 
oturumunda katılımcılara hitap 
eden  Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Madagaskar arasındaki 
işbirliğinin sadece siyaset ve 
ekonomi ile sınırlı olmadığını, 
çok geniş bir yelpazede bulunan 
potansiyelin keşfedilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 
Madagaskar'ın büyük bir 
kalkınma hamlesi içerisinde 
bulunduğunu belirten T.C. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Madagaskar'ın hedeflerine 

ulaşabilmesinin ülkedeki altyapı ve üstyapı gelişimine bağlı olduğunu belirtti. Bu çerçevede; 
Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve sanayileşme konularında Madagaskar ile paylaşabileceği 
tecrübesi olduğunu hatırlatan T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma, sağlık ve eğitim de 
dahil olmak üzere birçok alanda Madagaskar ile ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. 
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 taşınacağını belirtti. Başta hidroelektrik ve rüzgar enerji 
santralleri olmak üzere, inşaat, tarım, hayvancılık, tekstil ve turizm sektörlerinde 
Madagaskar'da önemli fırsatların bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Türk iş insanlarına 
Madagaskar'da yatırım çağrısında bulundu. 

 Forum’a katılım gösteren firmaların listesi http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14149  bağlantısında yer 
almaktadır.  

http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-14149
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Faydalı Adresler 

T.C. Darüsselam Büyükelçiliği 

Adres: Toure Drive 8, Oysterbay, Dar es Salaam 

Telefon: +255 22 292 34 13/16 

E-Posta: embassy.daressalaam@mfa.gov.tr | Web: www.darusselam.be.mfa.gov.tr 

T.C. Darüsselam Ticaret Müşavirliği 

Ticaret Müşaviri: Onur Tekyıldız 

Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor P.O. Box:21761, Dar es Salaam, Tanzania 

Telefon: +255 68 840 16 16 

E-Posta: darusselam@ekonomi.gov.tr | Web: www.ekonomi.gov.tr 

Tanzanya Ticaret, Sanayi Odası ve Tarım Odası (TCCIA) 

Adres: Avenue/Morogoro Road P.O. Box 9713 Dare es Salaam, Tanzania 

Telefon: +255 222 2119436 | Faks: +255 222 2119437 

E-posta: hq@tccia.com; info@tccia.com | Web: www.tccia.com 

Tanzanya Yatırım Ajansı (TIC) 

Adres: Shaaban Robert Street P.O. Box 938, Dar es Salaam, Tanzania 

Telefon: +255 22 2116328 | Faks: +255 22 2118253 

E-Posta: information@tic.co.tz | Web: www.tic.co.tz 

Tanzanya Yatırım Sektörü Kurumu (TPSF) 

Adres: Plot No. 1288, Mwaya Road, Msasani Peninsula, P.O. Box 11313 Dar es Salaam, Tanzania 

Telefon: +255 22 260 1913/2751 | Faks: +255 22 260 2368 

E-Posta: info@tpsftz.org | Web: www.tpsftz.org  
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T.C. Maputo Büyükelçiliği 

Büyükelçi: Zeynep Kızıltan 

Adres: Av Marginal, 3901, Maputo, Moçambique 

Telefon: +258 21 494 122/123/128 | Faks: +258 21 494 124 

E-Posta: embassy.maputo@mfa.gov.tr | Web: http://maputo.be.mfa.gov.tr 

T.C. Maputo Ticaret Müşavirliği 

Ticaret Müşaviri: Ahmet M. Yener 

Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Av Marginal, 3901 Maputo / Moçambique 

Telefon: +258 21 494 122 | Faks: +258  21 494 124 

E-posta: maputo@ekonomi.gov.tr 

Mozambik Yatırım Ajansı (CPI) 

Adres: Rua da Imprensa 332, R/C Caixa Postal 4635 Maputo, Moçambique 

Telefon: +258 21 313 310 | Faks: +258 21 313 325 

E-posta: info@cpi.co.mz; contact@cpi.co.mz | Web: www.cpi.co.mz 

Mozambik Ekonomi Birliği Konfederasyonu (CTA) 

Adres: Av. Patrice Lumuba, 927-Maputo 

Telefon: +258 21 321 002 | Faks: +258 21 321 001 

Web: www.cta.org.mz  
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T.C. Antananarivo Büyükelçiliği 

Büyükelçi: Volkan Türk Vural 

Adres: Ambassade de Turquie Immeuble Burdigala A 6 Ter Andranomena Antananarivo - 101 Madagascar 

Telefon: +261 20 22 44 038 | Faks: +261 20 22 45 179 

E-Posta: ambassade.antananarivo@mfa.gov.tr 

Web: http://antananarivo.be.mfa.gov.tr 

T.C. Antananarivo Ticaret Müşavirliği 

Ticaret Müşaviri: Abdurrahman Şensoy 

Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Immeuble Burdigala A 6 Ter Andranomena 
Antananarivo / 101 Madagascar 

Telefon: + 261 20 22 44 038 | Faks: + 261 20 22 45 179 

E-posta: antananarivo@ekonomi.gov.tr 

Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCIM) 

Adres: Lot IVR 42 Espace Conquete Antanimena Antananarivo Madagascar 

Telefon: + 261 20 22 213 22 

E-Posta: federation@cci-madagascar.org | Web: www.federationccimada.org 

Madagaskar Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDBM) 

Adres: Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel RAMANANTSOA 

Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar 

Telefon: +261 20 22 670 40/681 21 | Faks: +261 20 22 661 05 

E-posta: edbm@edbm.mg | Web: www.edbm.mg 

Madagaskar Şirketler Grubu (GEM) 

Adres: Kianja MDRM sy Tia Tanindrazana, Ambohijatovo,  BP 1338 

101 Antananarivo, Madagascar. 

Telefon: +261 20 22 238 41 | Faks: +261 20 22 219 65 

E-posta: gem@iris.mg | Web: www.gem-madagascar.com 

Malagasi İşverenler Grubu (FIV.MPA.MA) 

Adres: Immeuble Malaky 2ème Etage, 21 Lalana Samuel Stefani, 101 

Telefon: +261 20 22 696 53 

E-posta: fivmpama@moov.mg | Web: http://fivmpama.mg 

Madagaskar Kadın Girişimciler Grubu (GFEM) 

Adres: 5 Rue Pasteur Antanimena Antananarivo 101, Madagaskar 

Telefon: +261 34 11 196 75 

E-posta: contact.gfem@gmail.com 

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) 

Adres: RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13/9-10 34394 Levent/İstanbul 

Telefon: 0090 212 339 5070 | Faks: 0090 212 270 3092 

E-posta: africa@deik.org.tr | Web: www.deik.org.tr 


