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Türkiye-Macaristan II. Afrika İş Forumu  
13 Şubat 2019, İstanbul 

 
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Péter Szijjártó,  (Pitır Siyerto) 
TC. Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Gonca Yılmaz Batur, 
Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanımız Adnan Polat, 
Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcımız Erhan Barutoğlu, 
HEPA Genel Müdürü Sn. Gabor Ligetfalvi,  
Türk Eximbank ve Macar EXİMBANK Genel Müdürleri, 
Türkiye ve Macaristan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 
Değerli Basın Mensupları, 

 
Sizleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. 
 
Çocukluğumuzda, muhtemelen hepimizin okuduğu ve etkisi altında kaldığı bir roman 

vardır. Dünya çapında sevilen Macar yazar Ferenc Molnár’ın (Ferenç Molnır) ‘’Pal Sokağı 
Çocukları’’… 

 
Nemecsek (Nemeçek) ve arkadaşlarının Budapeşte sokaklarında, oyun alanına sahip 

olmak için verdikleri mücadeleyi anlatır. Yaşanan türlü maceralar esnasında söylenilen bir söz, 
hafızamda hala tazeliğini koruyor: 

 
“Bu mücadeleyi, ancak birbirimizle çok iyi dost olursak kazanabiliriz!” 
 
Uzun yıllar boyunca, son derece iyi ilişkilere, ortak tarih ve kültüre sahip, iki dost ülke 

olan Türkiye ve Macaristan da, birçok alanda ortak hareket ediyor, birlikte kazanıyor.  
 
Son yıllara bir bakarsak; 
 
2013 yılının Şubat ayında, Sn. Cumhurbaşkanımız ile, Başbakanlığı döneminde, 

Budapeşte’de, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın misafiri olarak İş Forumumuzu 
düzenlemiştik.   

 
Aralık 2013’te, Sayın Orban’ı İstanbul’daki İş Forumunda ağırlamıştık. 
 
2015 Mart’ında gerçekleştirdiğimiz ‘’Go Afrika’’ programı, Türkiye - Macaristan 

ortaklığında Afrika’daki iş birliklerini ilk kez değerlendirdiğimiz program olması açısından 
önemliydi. 

 
Haziran 2017’de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Péter Szijjártó’nun (Pitır 

Siyerto) katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye Macaristan İş Forumumuzda, Macar dostlarımızı 
Ankara’da ağırlamıştık. Gündemimizin bir kısmı yine Afrika’ydı. 

 
Geçtiğimiz yıl 9 Ekim’de ise, yine Sayın Orban’ın misafiri olarak Budapeşte’de, 

Macaristan – Türkiye İş Forumumuzu gerçekleştirdik.  
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Bugün de, Türk ve Macar iş insanları olarak, Afrika’da ortak projeler ve yatırımlar 
gerçekleştirmek için tekrar bir aradayız.  

 
Afrika, önemli kaynaklara ve yükselen genç nüfusa sahip bir kıta. Türk ve Macar iş 

insanları olarak bizler de, tecrübe ve birikimimizle, Afrika’nın kalkınmasında etkin rol oynayarak, 
Afrika’nın sorunlarına, Afrika’ya özgü çözümler üretmeyi arzu ediyoruz. 

 
Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi stratejisi 

kapsamında, 45 Afrika ülkesinde aktif olan Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz, Türk özel sektörünün 
Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla 3. 
ülkelerle iş birliklerinin oluşturulduğu faaliyetler düzenliyor.  

 
Forumumuzda; Afrika ülkeleriyle ticaret, müteahhitlik ve yatırım ilişkisi olan Türk ve 

Macar özel sektör temsilcileri ile, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileriyle, Sahra Altı Afrika’daki iş 
birliği alanlarını istişare edeceğiz. Böylelikle; hem Afrika ülkelerinin kalkınmasına katkı 
sağlayacak, hem de Türk ve Macar iş insanları olarak birlikte kalkınmanın yollarını konuşacağız.  

 
Yine, Afrika’da ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırımlar yapmak için; bankalar, medya 

kuruluşları, devlet kurumları ve iş dünyası örgütlerinin yer aldığı bir inisiyatif oluşturulması, hedef 
sektörler ve bu sektörlerde iki ülke tarafından birbirini tamamlayan ürün ve hizmetleri 
belirleyecek ve ikili görüşmeler yaparak mevcut projeleri değerlendireceğiz. 

 
Sayın Bakanlarım, Değerli Misafirler, 
 
Türkiye, Macar girişimciler için Afrika pazarında önemli bir ortak olacak. Ülkemiz, 

Macaristan’dan; otomobil, elektronik cihaz, beyaz eşya ve makine alıyor. Aynı zamanda, bu ürün 
gruplarını dünyada birçok ülkeye ihraç ediyor. Buradan baktığımızda, iki ülkenin dünyaya açılma 
noktasında, uyumlu partnerler olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani, iki ülke bir puzzle’ın parçaları 
gibi birbirini tamamlıyor. 

 
 Bu bağlamda, Macar EXIM Bank, 3. ülkelerdeki projelere dâhil olmak, Macar ve Türk 

şirketlerinin iş birliğine imkân sunmak üzere, 255 milyon € kredi çerçevesi açtı. Buradan olumlu 
sonuçların çıkacağına inanıyorum.  

 
Bu iş birliğinde, hedef sektörlerimizi; tarım ve tarım teknolojisi, gıda endüstrisi, su 

yönetimi ve sanitasyon, sağlık endüstrisi, bilgi teknolojileri,  inşaat ve enerji olarak sıralayabiliriz. 
İş birliğimiz kapsamında, AB'nin tercihli ticaret sistemine dâhil olan, başta Kenya, Gine, Sudan 
ve Gana gibi ülkelerde, büyük ve küçük ölçekli projeler ile, insani yardım projeleri 
gerçekleştirmenin mümkün olacağını düşünüyoruz.  

 
Türkiye Afrika’yla önemli bir ticaret ortaklığı yürütüyor ve Afrika ile ticaret hacmimiz, 2018 

sonunda 23,8 Milyar $’a ulaşmış durumda. Türk firmaları Afrika ülkelerinde; 6,2 Milyar $ yatırım 
ve 55 Milyar $ değerinde 1.150 alt ve üst yapı projelerini başarıyla tamamlayarak, 78.000 kişiye 
istihdam alanı oluşturuyor. 
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İş insanları olarak, yakın zamana kadar, Afrika başta olmak üzere dünyada bazı 
bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Afrika’da 37 ülkede 55 noktaya uçan THY, bu anlamda 
bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla, Macar ve Türk girişimcilerinin gözde pazar olan 
Afrika’ya açılımında önemli bir itici güç oluyor. 

 
Forumumuzda tüm bu gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Bugün ayrıca, ortak 

oluşturacağımız bir fonla, Afrika ülkelerine sağlanacak teknik yardım, uzman değişimi, Afrikalı 
uzmanlara kurs ve seminer organizasyonlarını finanse etmenin yollarını da konuşacağız. 
 

Sayın Bakanlarım, Değerli Konuklar, 
 
İzninizle kısaca DEİK’i anlatmak isterim.  
Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 yıldır, çalışmalarını 

gönüllülük esasıyla sürdüren, aktif ve etki alanı geniş bir iş platformu. Ülkeler arası yatırım ve 
ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz, 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destek ve 
koordinasyonuyla devam ediyor. Tüm dünyaya yayılmış, 138’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 
145 iş konseyimiz bulunuyor. 1991 yılında DEİK ve Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası 
arasındaki anlaşmayla kurulan ve Başkanlığını Sayın Adnan Polat’ın yürüttüğü Türkiye-
Macaristan İş Konseyimiz de bunlardan bir tanesi. 

 
Türkiye – Macaristan İş Konseyimiz ve Macar İhracatı Teşvik Ajansı – HEPA iş birliğiyle 

hayata geçirdiğimiz “Türkiye–Macaristan İş Forumumuzun, ticari ve dostluk ilişkilerimizi 
derinleştireceğine inanıyor, programımıza katılan, başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere 
herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 
Nail OLPAK 
DEİK Başkanı 
 


