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Afrika – Türkiye İş Forumu | GALA YEMEĞİ 

10–11 Ekim 2018, İstanbul 

 

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sn. Dr. Mulatu Teshome Wirtu, 
Ruanda Başbakanı Sn. Edouard Ngirente, 
Afrika Birliği Komiseri Victor Harrison, 
Afrika Birliği ülkelerinin Değerli Bakanları, 
T.C Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, 
Sayın Büyükelçilerim, 
Afrika ve Türk İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri,  
Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye – Afrika II. Ekonomi ve İş Forumumuzun ilk gününü başarıyla atlatmanın tatlı 
yorgunluğu ve böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururuyla, katılım sağlayan 
herkese ve organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz Afrika Birliği Delegasyonuna teşekkür 
ediyorum. 

Düzenlediğimiz bu etkinlikle de, Afrika kıtasından Türkiye’ye daha büyük köprüler kurmayı 
amaçlıyorduk, zannederim ilk gün itibarıyla da bunu başardık. Sabah salona yaka kartlarıyla giriş 
yapan 2.400 kişi vardı. Öğleden sonra katılanlar ve yarın katılacak olanlarla birlikte, 3.000 kişiyi 
ağırlamış olacağız. 

Hatırlarsanız, 22-23 Şubat 2018’de de, ECOWAS ülkeleriyle bir araya gelmiştik. 

Bugün de burada, Afrika’nın adeta bir gökkuşağı gibi bütün renklerini buluşturan bu etkinlikte, 
hep birlikte, bugüne ve geleceğe bakmak için bir aradayız. Bütün paydaşlarımızın, karşılıklı olarak 
kazançlı çıktığı verimli bir gün geçirdiğimize inanıyorum. 3 anlaşma hepimizin önünde imzalandı. 
Ama eminim, bir çok anlaşma da imza aşamasına geldi. İnşallah yarın da hepimiz için bir bu kadar 
güzel ve verimli geçer, devam eden iş görüşmelerimizden daha çok somut bağlantılar çıkar. 

Saygıdeğer konuklar, 

Açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi, DEİK, iş konseyleri üzerinde yükselen bir yapıya 
sahip ve tüm dünyada faaliyet gösteren 144 iş konseyimizin, 43’ü Afrika ülkeleriyle faaliyet 
gösteriyor. Hedefimiz, en kısa zamanda, her ülkede İş Konseyimizin olması. 

Bugün, bizi gururlandıran bir gelişme daha yaşandı. Biliyorsunuz, Ticaret Bakanımız Sayın 
Ruhsar Pekcan, 3 iş birliği anlaşması imzaladı. Bunlardan bir tanesinin kapsamıyla, bundan sonra, 
Afrika Birliği ile yapılacak tüm organizasyonlarda yetkili kurum DEİK oldu. Elbette bu motivasyon, 
benim, Yönetim Kurulumuzun, İş Konseylerimizin ve çalışma  arkadaşlarımın daha fazla çalışması 
anlamına geliyor. 
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Ama mutluyuz. Belki yoruluyoruz ama, bu, öyle bir mutlu yorgunluk ki. 

Pazartesi günü, 250 iş insanının katılımıyla, İstanbul’da, Vietnam Meclis Başkanı ve 
beraberindeki heyetini ağırlamıştık. 

Salı günü, Sn Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız ile, Macaristan’da 320 iş insanını bir 
araya getirdik. 

Bugün ve yarın, siz değerli Afrikalı dostlarımızla beraberiz. 

Dostlar arasında söyleyeyim, belki farkettiniz, 3 gün önce belimi incittim ve zorlukla 
yürüyorum. 

Ama, her şeye rağmen, bundan daha güzel bir yorgunluk olabilir mi! 

İyi ki buradasınız! 

İyi ki, bu tatlı yorgunluğu yaşıyoruz! 

Bu tempo içinde ve bunun sonunda, Afrika Birliği’nin Türkiye’de bir temsilcilik açması ve bizim 
de Afrika Birliği’nde bir masamızın olması söz konusu olursa, gereken tüm adımları atmaya, aynı 
istek ve kararlılıkla hazır olduğumuzu da, huzurunuzda belirtmek isterim. 

Umut ediyorum ki, en kısa zamanda, Afrika Birliği ve Türkiye arasında imzalanmasını 
hedeflediğimiz STA’nın organizasyonunda tekrar bir araya gelmek hepimize kısmet olur. 

Bu vesileyle, hep birlikte, dayanışmayla, işbirliğiyle ve güvenle, önümüzdeki uzun ve parlak 
geleceğe yürümek dileğimi tekrarlamak istiyorum. 

Başta programımızı ve yemeğimizi teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanımız ve 
Bakanlarımız olmak üzere, Büyükelçilerimize, basın mensuplarına, Programın gerçekleşmesi için 
bize maddi manevi destek veren herkese ve katılan iş insanlarımızın tümüne teşekkür ediyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 

Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın! 

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

 
 


