
 

 

Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu  

17 Mayıs 2022, Four Seasons Otel, İstanbul 

 

Cezayir Cumhurbaşkanı Sn Abdulmecid Tebbun, 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn Fuat Oktay, 

Sn Bakanlar,  Sn Büyükelçiler, 

Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn Tayeb Chebab, 

İş Konseyi Başkanlarımız Sn Mesut Toprak ve Djellal Serandi, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyor, eski coğrafyacıların “Mağrib el Evsat1” olarak 

tanımladığı, Afrika’nın en büyük ve ticari açıdan en hareketli ülkelerinden 

birisi olan Cezayir’den gelen dostlarımızı İstanbul’da ağırlamaktan 

mutluluk duyuyorum. 

2020 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle 

Cezayir’deki İş Forumunda birlikteydik. Dün de Ankara’daydık, Türkiye ve 

Cezayir arasında imzalanan Anlaşmalar’ın hayırlı olmasını diliyorum. 
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 (Orta Mağrib) 



 

 

Ve ekonomik ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için 

İstanbul’da yeniden bir aradayız. 

İkili ticaretimiz ve yatırımlarımız yanısıra, müteahhitlik sektörümüz 

de Cezayir’de 20 milyar $ tutarında (579) proje gerçekleştirdi. 2021 yılında 

(2020’ye göre Cezayir’e ihracatımız %42 artışla 1,7 milyar $ olurken, 

Cezayir’den ithalatımız ise %111 artışla 1,2 milyar $ seviyesine yükseldi. 

Geçen yıl) ikili ticaret hacmimiz ise 2,9 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. El 

ele vererek, hedefimiz olan 10 milyar $’ı yakalamak için buradayız. Bunu 

da devlet büyüklerimizin desteğiyle bizler, iş insanlarımız gerçekleştirecek. 

Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız; 

 Uzun süreli vize alımının kolaylaştırılması önemli bir husus. 

 Cezayir’in ekonomisini çeşitlendirmek ve özel sektörünü 

güçlendirmek istediğini biliyoruz. Bu noktada, hem Cezayir’deki 

yatırımlarımızın arttırılması, hem de Cezayirli şirketlerin ülkemize 

yatırımları önemli. 

 Bankacılık alanında, iki ülke bankalarının iş birliğinin teşvik edilmesi 

de iş dünyasının önünü daha fazla açacaktır. 

 Bunlara ilaveten, bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında 

ne kadar önemli olduğu malum. 45’i Afrika’da olmak üzere, DEİK 

ailemizin tüm dünyaya yayılmış 148 İş Konseyimize ait networkünü, 

Cezayirli dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. 

Sözlerimi İbn-i Haldun’un, Cezayir'in Tilimsan şehrinde yazdığı 

Mukaddime’sinden bir alıntıyla tamamlamak isterim. 



 

 

‘’Kalpler tek bir noktada buluştuğunda, önünde duracak kimse 

yoktur.’’. 2 

İki kardeş ülkenin iş insanları olarak, kalplerimiz tek noktada 

buluşuyor, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için önümüzde bir 

engel tanımıyoruz. 

Bu duygularla, başta Cezayir Cumhurbaşkanı Sn Abdulmecid 

Tebbun ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn Fuat Oktay, olmak üzere 

programımıza katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 
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 (s. 222) 


