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TOPLANTI 
NOTU
Türkiye-Angola İş Forumu, Angola 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı João 
Manuel Gonçalves Lourenço’nun 
teşrifleri, T.C. Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Angola Cumhuriyeti Ulaştırma, 
Enerji, Sanayi ve Tarım Bakanları, DEİK 
Başkanı Nail Olpak ve her iki ülkenin 
büyükelçilerinin katılımıyla 28 Temmuz 
2021, Çarşamba günü Congresium 
Ankara’da gerçekleştirildi. Söz konusu 
İş Forumu’na 140 dolayında Türk ve 
Angolalı iş insanı katılım sağladı.



NAIL OLPAK
 DEIK Başkanı

DEİK Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Lourenço ve heyetini ülkemizde 
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, 2020 
yılı Kasım ayında T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Angola 
Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Amadeu Nunes Leitão’nun 
katılımıyla tekstil ve gıda sektörlerinde iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye 
yönelik çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. İş Forumu kapsamında, 
yatırım ve ticari iş birliklerine yenilerini eklemek istediklerini dile getiren Olpak, 
sorunları tespit ederek birlikte çözümler bulmak ve işleri birlikte büyütmek için 
bir arada olduklarını vurguladı. 

Türkiye ile Angola arasında 187 milyon dolarlık bir ticaret hacminin var olduğunu 
ifade eden Olpak, bu rakamı iki dost ülke için yeterli bulmadığını, Devlet 
Başkanlarının gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında verdikleri mesajlar ve iki 
ülke arasında ticaret hacmini ilk etapta 500 milyon dolara yükseltme hedefinin iş 
insanları için yol gösterici olacağını söyledi. Türk iş dünyasının enerji, sağlık, tarım, 
finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğine hazır olduğunu 
belirten Olpak, iki ülke arasındaki ticaretin altyapısını tesis etmek amacıyla belirli 
anlaşmaların imzalanması ve bir an önce yürürlüğe girmesinin önemli olduğuna 
değindi. Son olarak Olpak, Türk müteahhitlik sektörünün şu anda kadar 
Angola’da 809 milyon dolar tutarında proje gerçekleştirdiğini, önümüzdeki 
dönemde de Angola’da devletin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi 
planlanan altyapı ve üstyapı projelerinde Türk müteahhitlerinin rol alabileceğini 
ifade ederek konuşmasını tamamladı.
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Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Lourenço, Angola’da iş ortamını 
sürekli iyileştirerek hem yerel hem de yabancı şirketlere destek sağladıklarını, 
Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin Angola ekonomisinin kalkınması için gerekli 
olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Bir dizi reformlar gerçekleştirdiklerini 
belirten Lourenço, ülkede finansal ortamı iyileştiren ve girişimcileri destekleyen 
reformlar noktasında önemli adımlar attıklarını, rekabetçi bir piyasanın tesisi 
için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.  Yabancı yatırımcıya yasal koruma ve 
kar transferinin garantisi için döviz kuru politikasında değişiklikler yaptıklarını 
dile getiren Lourenço, Angola ile Türkiye arasında gerçek bir stratejik iş birliği 
geliştirmek istediklerini söyledi. 

Yolsuzluk, rüşvet gibi konularla mücadele ettiklerini aktaran Lourenço, burada 
temel motivasyonlarının yabancı yatırımcıyı çekmek olduğunu, ekonomiyi 
monopolden kurtarmak istediklerini söyledi. Angola ekonomisini çeşitlendirmek 
istediklerini belirten Lourenço, bu noktada öncelikle Türk firmalarından teknoloji 
transferi beklediklerini, know-how aktarımına ihtiyacı olduklarını, bunun 
yanında iki ülke havayolu şirketleri arasında tesis edilecek işbirliğini oldukça 
önemsediklerini dile getirerek konuşmasını tamamladı.

BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN ECUADOR

 JOÃO MANUEL 
GONÇALVES LOURENÇO

Angola Cumhurbaşkanı
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DR.MEHMET MUŞ
 T.C. Ticaret Bakanı

Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş, Türkiye-Afrika ticari ve ekonomik 
ilişkilerine değinerek başladığı konuşmasında, Angola ile ticari ilişkilerde iki 
ülke devlet başkanları tarafından belirlenen 500 milyon dolarlık ticaret hacmi 
hedefine ulaşma noktasında çalışmalara devam edeceklerini, Ekim ayında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde iş insanlarının da dâhil olduğu bir heyetle 
Angola’yı ziyaret etmek istediklerin ifade etti. Tarım, madencilik ve tekstil 
sektörlerinde Angola’da önemli bir potansiyel gördüklerini dile getiren Muş, 
hâlihazırda madencilik, un sanayii, ilaç ve gübre sektörlerinde Türk firmalarının 
faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi. 

Madencilik sektörüne de değinen Muş, Tosyalı Holding tarafından 
gerçekleştirilecek projenin son derece önemli olduğunu, bu projenin Türkiye-
Angola ilişkilerinde bayrak taşıyıcı haline geleceğini, aynı zamanda Angola’nın 
sanayileşme ve kalkınma hamlesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. 
Müteahhitlik projelerine de değinen Muş, Türk müteahhitlik sektörünün 
Angola’da demiryolu, havalimanı, liman, köprü gibi altyapı projelerini 
gerçekleştirebileceğini, 809 milyon dolar olan proje tutarının daha da 
yukarılara çıkabileceğini dile getirdi. Sayın Lourenço’nun ziyareti çerçevesinde 
YKTK anlaşmasının imzalandığını, bunun yanında ÇVÖ vd. anlaşmaların da 
imzalanmasını gündeme alacaklarını belirten Muş, Türk Hava Yolları uçuşlarının 
ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine son derece katkı sağlayacağını söyledi. 
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Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş, Sayın Lourenço’nun 
ziyaretleri ile gerçekleştirilen İş Forumu’nun Türk iş insanları tarafından oldukça 
önemsendiğini ifade ederek başladığı konuşmasında, benzer ziyaretleri daha 
sık görmek istediklerini, iki ülke arasındaki ticarette; değirmencilik ürünleri, un 
ve pastacılık ürünleri ve çeşitli gıda ürünleri ile makineler, demir-çelikten eşya, 
hayvan yemleri, ağaç ve ahşaptan eşya gibi ürünlerin ön plana çıktığını belirtti. 

Angola’da hükümet tarafından gerçekleştirilen reformları ilgiyle takip ettiklerini 
dile getiren Eriş, özellikle ekonomiyi çeşitlendirme çalışmalarını ve özelleştirme 
programlarını önemsediklerini vurguladı. Türk iş dünyasının birçok alanda 
Angola’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu dile getiren Eriş; 
inşaat, gıda, tarım, tekstil ve bankacılık sektörlerinde Türk firmalarının Angola 
ekonomisine katkı sağlayabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı. 

BUSINESS AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN ECUADOR

ABDULLAH ERIŞ
Türkiye-Angola Iş Konseyi Başkanı
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ANTÓNIO  
HENRIQUES DA SILVA

Angola Özel Yatırım ve Ihracatı Geliştirme 
Ajansı (AIPEX) Başkanı

Angola Özel Yatırım ve İhracatı Geliştirme Ajansı (AIPEX) Başkanı António 
Henriques da Silva, Angola’nın yabancı yatırımları çekmek için uyguladığı 
ekonomik, politik, yasal ve sosyal çerçeveyi içeren bir sunum gerçekleştirdi. 
Özelleştirme programı ve ihracatın çeşitlendirilmesi programları ile ekonomiyi 
desteklemek istediklerini dile getiren Da Silva, yabancı yatırımcıyı desteklemek ve 
teşvik etmek için çeşitli vergi avantajları sağladıklarını; gıda, tarım ve endüstriyel 
tarım, elektrik üretimi ve dağıtımı, eğitim, inşaat sektörlerinin öncelikli olduğunu 
ifade etti. 

Son olarak Da Silva, Angola’ya yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına tam 
destek sözü vererek konuşmasını tamamladı. Sunumun ardından, AIPEX Başkanı 
António Henriques da Silva ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından İşbirliği 
Anlaşması imzalandı. 
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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

CANER ÇOLAK
Genel Sekreter

BARIŞ ÇUVALCI
Genel Sekreter Yardımcısı

EVREN DOĞAN
Bölge Direktörü V.
E-posta: edogan@deik.org.tr

SAADET DEMİR
İş Konseyi Koordinatörü
E-posta: sgulmez@deik.org.tr

TALHA USLUOĞLU
İş Konseyi Koordinatörü
E-posta: tusluoglu@deik.org.tr

IMEN METENANI
İş Konseyi Koordinatörü
E-posta: imetenani@deik.org.tr

AKIN DIBLAN
İş Konseyi Koordinatörü
E-posta: adiblan@deik.org.tr

İLAYDA GÜNGÖR
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
E-posta: igungor@deik.org.tr

DEİK üyeliği için lütfen 
tıklayınız.

Semineri izlemek için lütfen 
tıklayınız.
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