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Nijerya – Türkiye İş Forumu
20 Ekim 2021
Abuja

Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş,
Nijerya Federal Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı
Sn. Otunba Niyi Adebayo,
Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanımız Sn. Hakan Özel,
Nijerya-Türkiye İş Konseyi Karşı Kanat Başkanı Sn. Dele Kelvin
Oye,
Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odaları Birliği
(NACCIMA) Ulusal Başkanı Sn. Ide John Chinyelu Udeagbala,
Sn. Bakanlar, Büyükelçilerimiz,
İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri,

Öncelikle sağlıklı günler diliyor, Cumhurbaşkanımız ile Afrika
ziyaretlerimizin ikinci basamağı ve Afrika’nın kalbi Nijerya’nın başkenti
Abuja’da herkesi şahsım ve DEİK ailesi adına saygıyla selamlıyor, Nijeryalı
dostlarımızın 1 Ekim’de kutladığı Nijerya Milli Günü’nü tebrik ediyorum.
Öncelikle, 7-8 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen 5. Dönem KEK
Toplantısı’nda vurgulanan Türkiye ve Nijerya arasında hidrokarbon,
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madencilik ve enerji alanındaki iş birliği görüşmelerini olumlu buluyoruz.
DEİK olarak, Kasım ayında bu sektörler özelinde Nijeryalı dostlarımızla
tekrar toplantı düzenleyeceğiz.

Sayın Bakanlarım,
Türkiye ve Nijerya arasında 1,5 milyar $’lık bir ticaret hacmimiz
bulunuyor ve hepimiz potansiyelimizi yansıtmadığının farkındayız.
Bu noktada, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerimizi geliştirmenin
önünü açacak bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak isterim.
 Nijerya ile ticari ilişkisi bulunan veyahut ticaret yapma niyetinde olan
iş insanlarımızın vize temini noktasında zorlandıkları malum. Vize
sürecinin kolaylaştırılması, ikili ticari ilişkilere olumlu yansıyacaktır.
 İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına temel olacak (STA) bir
anlaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
 Uzun

süredir

gündemde

olan

Çifte

Vergilendirmeyi

Önleme

Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması da çok önemli.
 Covid-19 salgını nedeniyle Nijerya’nın ülkemizden seyahat eden
kişilere uyguladığı seyahat kısıtlamaları ve 10 günlük karantina
uygulaması devam ediyor. İlişkilerin gelişimi için rahat seyahat
edebilmek çok önemli.
 İş insanlarımızın, döviz tedariki ve para transferi gibi işlemlerde
sorunlar yaşadığını duyuyoruz. Gümrüklerde ve limanlarda uzun
bekleme süreleri ve bürokrasinin yavaş işlemesi gibi konuların da
çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.
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 Mevcut ticaret hacmini arttıracağı değerlendirilen “barter” sistemi ile
ticaretin gerçekleştirilebilmesi için, Nijerya ticaret mevzuatında ilgili
değişikliklerin yapılması da önem arz ediyor.
 Yabancı yatırımcıya resmi kurdan döviz verilebilmesi, dövizin kolay
bulunabilir ve transfer edilebilir olması bir başka başlığımız.
 Gıda, enerji, sağlık, müteahhitlik, savunma sanayii, elektrik ve sinema
sektörlerinde iş birliği fırsatları olduğunu da ifade etmek isterim.
Afrika gündemimiz yoğun.
Bu aybaşında Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sn. Moussa Faki
Mahamat’ı Sn. Cumhurbaşkanımızdan sonra İstanbul’da ağırlamıştık.
Dünkü Angola ziyaretimizden sonra, yarın Cumhurbaşkanımız ile
Togo’yu ziyaret edeceğiz.
Ancak bununla bitmiyor.
Ülkemize döndüğümüzün ertesi günü, Ticaret Bakanlığımızın ev
sahipliğine DEİK olarak destek vererek, Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş
Forumumuzu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve
Afrika

Birliği

Dönem

Başkanı

Kongo

Demokratik

Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Sayın Félix Antoine Tshisekedi TSHILOMBO’nun (Feliks
Antuan Çeçigeedi Çualombo) teşrifleriyle İstanbul’da gerçekleştireceğiz.
Türkiye ve Nijerya’nın dost iş dünyaları olarak, adımlarımızı ticaret ve
yatırım ilişkilerimizi artırmak üzere attığımızda, bu enerjinin olumlu etkisiyle
işlerimizin de artacağına inanıyorum.
Konuşmamı, Nijeryalı romancı, şair ve Profesör Chinua Achebe’nin
(Çinua Açebe) bir sözüyle bitirmek isterim. Yazar, Parçalanma adlı
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kitabında, “Bir adam nasıl dans ediyorsa davullar da öyle çalınırdı.”
diyor.
Biz iyi niyetimizle etrafımıza pozitif enerji vereceğiz, çevremiz de buna
göre şekillenecek.
Bu duygularla, programımıza katılan Bakanlarımız başta olmak üzere
Sponsorlarımızdan Negmar Denizcilik ile Window of Turkey’e ve herkese
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Nail OLPAK
DEİK Başkanı

