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Sayın Cumhurbaşkanlarım; 

Sayın Bakanlar; Başkanlar; 

Kıymetli İş İnsanları;  

Öncelikle sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, saygıyla 
selamlıyorum. 

Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Tanzanya’ya yapmakta olduğu 
resmi ziyaret münasebetiyle önemli bir işadamı heyetiyle kendisine eşlik ediyoruz.  

Ve düzenlediğimiz bu Forum vesilesiyle Türk ve Tanzanya’lı iş insanlarını Darüsselam’da bir 
araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Bu vesileyle sözlerimin başında İş Forumumuza teşrif ederek, bizleri onurlandırdığınız için siz 
kıymetli Cumhurbaşkanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanı Magufuli; 

Değerli misafirler; 

Bizler DEİK olarak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere 
yetkilendirilmiş; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından akredite edilmiş bir kurumuz.  

Ama DEİK sadece kendi başına bir kurum değil. DEİK aslında ülkemizin ticaret ve sanayi 
odalarının, ihracatçı birliklerinin, sivil toplum örgütlerinin, kısacası en önemli iş örgütlerinin bir 
araya geldiği bir kurum. Hatta bu seyahatte DEİK’i oluşturan kurumlardan TİM, TOBB, 
MÜSİAD, TMB, İTO, ATO, Konya TO gibi kuruluşların Başkan veya temsilcileri yer alıyorlar.    

Bunları söylememin sebebi şu; Türkiye’de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma 
arıyorsanız, doğru adres burasıdır. Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi hemen her 
alandaki taleplerinizi kurumlarımız arasında dağıtıp, sizin için en uygun ve güvenilir firmaları 
buluruz. Daha önceleri, farklı şekilde ve zamanlarda sizlere yaklaşan gruplara bundan böyle 
itibar etmeyiniz!  

Ayrıca şunu da eklemek istiyorum; DEİK ile çalışmak demek, sadece Türkiye ile çalışmak 
anlamına da gelmiyor. Bizler DEİK olarak tüm faaliyetlerimizi ülkeler arası ikili İş 
Konseyleriyle çok geniş bir network dâhilinde yürütüyoruz.  

Bugün 134 İş Konseyimiz var ve Türkiye-Tanzanya İş Konseyi de bunlardan biri. Ama 
oldukça yeni bir İş Konseyi. 2011 yılında kuruldu. Konseyimizin Başkanı Aytaç Bey, ekibi ile 
beraber var gücüyle Türkiye ve Tanzanya arasında ikili ticaret ve yatırım hacminin 
artırılmasına çalışıyor. İlaveten diğer ülkelerle de teması sağlıyor.   

Geçmiş rakamlara baktığımız zaman, doğru yolda olduğumuzu söylemek mümkün; ama çok 
daha hız kazanmamız gerekiyor.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Bakınız; 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, madencilik, turizm ve enerji sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz 
birçok alan var. Hatta DEİK olarak Enerji Bakanlığımızla Tanzanya’yı da kapsayan Sahra Altı 
Afrika Ülkelerine yapılacak enerji yatırımları için model geliştirme çalışması başlattık.  

İşte bu noktadan hareketle bizler, Türk özel sektörü olarak Tanzanya ile ilişkilerimizi 
güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Bu bizim için de önemli, sizin için de!  

Bu bağlamda, İş Konseyimiz, Sayın Büyükelçimiz, Ticaret Müşavirimiz ve ilgili tüm ekibimiz 
sizlere sadece bir e-posta, bir telefon yani bir dirsek mesafesi uzaklıkta.  

İnanıyorum ki; 

Bugün düzenlenen İş Forumunda Türk ve Tanzanyalı firma yetkilileri arasında gerçekleşen 
görüşmeler; imzalanan anlaşmalar; aldığımız sunumlar;   

Bunlara istinaden İş Konseyimizin bugün ve ileride yapacağı çalışmalar;  

Ve az sonra imzalayarak karşı kanat kuruluşumuz ile ‘tazeleyeceğimiz’ işbirliği, ülkelerimiz 
arasındaki iş ve yatırım hacminin büyümesine katkı sağlayacaktır.  

Bu vesileyle sözlerime son verirken, 

İş Forumumuza katılarak bizleri şereflendirdiğiniz için başta,  

Sayın Cumhurbaşkanlarımıza; Saygıdeğer Bakanlarımıza;  

Ve her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.  

İş Forumumuzun ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyor; 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 


