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Afrika Bölgesi Başkanlar Toplantısı 

9 Aralık 2019, İstanbul 

 

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, 

Bakan Yardımcısı, 

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan ve Başkan                    

Yardımcıları, 

DEİK Ailesinin Değerli Üyeleri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Afrika bölgesiyle ilgili değerlendirmeler yapacağımız, sorun ya da 

önerilerimizi ve hedeflerimizi konuşacağımız bugünkü toplantımızın 

hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Sayın Bakanımıza, her bölgenin İş 

Konseyi Başkanları ve üyelerimizle ayrı ayrı yapmaya karar verdiğimiz bu 

toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve DEİK 

adına saygıyla selamlıyorum. 

Bir Afrika atasözü; ‘’Biraz yağmur bile her gün nehirleri 

doldurabilir.’’ diyor. Afrika İş Konseylerimizle birlikte, genç nüfusu ve 

gelişen ekonomisiyle çağımızın yükselen kıtası Afrika ile ekonomik 

ilişkilerimizi en üst seviyelere eriştirmek için istikrarlı bir biçimde çalışıyoruz. 
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Öncelikle, çalışmalarımızı, devletimizin öncelikleriyle uyumlu şekilde 

yürütmemize yardımcı olduğu ve bizlere her türlü desteği sağladığı için 

Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. 

Devamla, geçmişten bugüne kadar, gönüllü üyelikle bu İş 

Platformunda bulunan, maddi ve manevi gayet sarf ederek, zamanlarını 

ayırarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında ticaret ve yatırım fırsatları 

araştırarak, İş İnsanlarımızı teşvik etmek ve önlerini açmak için çalışan İş 

Konseyi Başkanlarımıza ve Üyelerimize teşekkür ederim. 

 

Sayın Bakanım, Değerli Başkanlarımız, 

Şimdi izninizle, kısaca Afrika Bölgesi İş Konseyleri’nden bahsetmek 

istiyorum. 

Koordinatör Başkanlığını Sayın Tamer Taşkın’ın yürüttüğü Türkiye-

Afrika İş Konseylerimiz; ilk olarak 1990’da Afrika’yla ticaretimizde başı 

çeken Kuzey Afrika1 İş Konseylerimizin kurulması, son olarak 2018’de ise 

Güney Sudan İş Konseyi’mizin kurulmasıyla, 45 ülkede 50 ortak kuruluşla 

faaliyet gösteriyor. Konseyimizin yalnızca 2019 yılında, 61’i yurt dışında 

olmak üzere toplam 254 etkinlik gerçekleştirdiğini belirtmek isterim. 

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

Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz ayrıca, Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında, Türk özel 

sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin 

                                                      
1

 1990-Cezayir-Fas-Tunus 
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kolaylaştırılması amacıyla 3. ülkelerle iş birliklerinin oluşturulduğu faaliyetler 

düzenliyor.  

2020 yılı yine Afrika yılı olacak… İş Konseyleri olarak, Afrika ile 

gelişen ticaret ve yatırım ilişkilerini desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla 

faaliyetler düzenlediğimiz bu kapsamda önümüzdeki yıl, Türkiye-Afrika 

Ekonomi ve İş Forumu’nun 3.’nü ve Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin de 

3.’nü Türkiye’de yapacağız. 

Birazdan her İş Konseyimiz kapsamında ayrı ayrı değerlendirmeleri 

alacağız ama, öncelikle, kısaca resme genel olarak bakmanın faydalı 

olacağını düşünüyorum.  

Artık Afrika açılımı değil, gelişim stratejisi üzerine çalıştığımız Kıta 

ile, ticaretimizin giderek yükseldiği ve aynı zamanda yatırımlarımızla da 

varlığımızın artması bizleri memnun ediyor. Afrika’da artık projeleri 

tamamlamanın yanı sıra, işletmelerini de yapıyoruz. Böylece kıtada 

istihdam sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Ülkelerimiz ve Afrika Kıtası 

arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 21 milyar $ olarak gerçekleşti. Yeni 

yatırımlarımızın yolda olduğunu, özellikle tekstil ve demir-çelik alanlarında 

yeni yatırımların yapılacağı haberini de burada duyurmuş olayım. 

Birazdan İş Konseyi Başkanlarımız ve fırsat olduğu ölçüde üyelerimiz, 

hedeflerini, sorun ve çözüm önerilerini aktaracaklar.  

Ancak İş Konseyi Başkanlarımızdan başlayarak söz vereceğimiz 

konuşmacılarımızdan ricam, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde konuyu 

özetlerseniz, zamanı iyi kullanmak ve Başkanlarımız dışındaki üyelerimize 

de söz verebilmek açısından faydalı olacaktır. 
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Sözlerime son verirken kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. DEİK 

olarak yeni yıla yeni gündemlerimizle giriyoruz. 11 Ocak’ta, 2 yılda bir 

gerçekleştirdiğimiz 145 İş Konseyimizin Başkan ve Yürütme Kurullarının 

seçildiği, İş Konseyleri Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Sonrasında 

da DEİK Genel Kurulumuz ve YK seçimlerimiz var. 4 yılda bir 

gerçekleştirdiğimiz seçimli DTİK Kurultayımızı da, Mart ayında İstanbul’da 

gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 

Biraz sonraki konuşmalarda ilk olarak, Bölge ile ilgili genel bilgileri 

vermek üzere, Koordinatör Başkanımız Tamer Taşkın’dan başlayarak söz 

vereceğim. Sonra, genel akışa göre ilerleyeceğiz.    

Bu duygularla, programımızı teşrif eden Ticaret Bakanımız Ruhsar 

Pekcan başta olmak üzere, sizlere ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, saygılar sunuyor ve sözü Sayın Bakanımıza bırakıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


