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II. Afrika – Türkiye İş ve Ekonomi Forumu  

10 – 11 Ekim 2018, İstanbul  

 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sn. Dr. Mulatu Teshome Wirtu,  

Ruanda Başbakanı Sn. Edouard Ngirente, 

Afrika Birliği Komiseri Victor Harrison, 

30 Afrika Ülkesinden ve ülkemizden katılan Değerli Bakanlarımız, 

Büyükelçilerimiz, 

Afrika ve Türk İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Dünyanın 3 büyük imparatorluğuna ev sahipliği yapmış, kültürleri, dinleri, renkleri buluşturan 

güzel İstanbul’umuzda, sizleri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyorum, 

hoş geldiniz! 

“Geçmişi unutalım, bugüne ve geleceğe bakalım, ama, geçmişteki acımasızlıkların bir daha 

yaşanmasına da, asla izin vermeyelim” der, barışın sembol ismi Mandela. 

Bugün, Afrika’nın 49 ülkesinden gelen misafirlerimizle 2. kez buluşurken, çıkış noktamız, 

Mandela’nın bu sözü..  

Umuyorum ki, Afrika, kaderini ve geleceğini tayin ederken, Türk iş insanları olarak, bu parlak 

geleceğin inşasına katkı sunabilir ve sürdürülebilir geleceğimize birlikte yatırım yapabiliriz. 

 

Afrika, 859 yılında bir kadın tarafından kurulan, dünyanın en eski ve o tarihten beri de eğitim 

veren ilk üniversitesinin ev sahibi.  

Dünyadaki dillerin 3'te 1'inin konuşulduğu, 30 milyon km2 ile; Çin, ABD, Hindistan, Meksika 

ve Avrupa'nın büyük bölümünün toplamından daha büyük bir coğrafyayı temsil eden Afrika! 

Bahtın ve hafızanın sembolü Afrika filinin, incelik ve zerafetin sembolü zürafanın, hızın ve 

estetiğin sembolü çitanın, 1.100 memeli hayvan ve 2.600 kuş türünün vatanı, Afrika !.... 
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Destanlara konu olmuş Nil Nehri’nin, Victoria Gölü’nün, Piramitlerin, Kilimanjaro Dağı’nın, 

Dünyanın ilk yelkenlilerinin, 3.000’den fazla etnik grubun, 2.000 dilin anayurdu, Afrika !... 

Dünyadaki Anakaraların % 30’u, dünya nüfusunun % 16’sı, dünyanın en yüksek doğum 

oranına sahip 30 ülkesiyle, 54 ülkeye vatan olan Afrika’nın, dünyanın ürettiği GSYH’nın sadece 

%2,5’unu alması adil olabilir mi? 

Tabii ki hayır! 

 

Afrika’yı dahil etmediğimiz bir dünya ekonomisi ve gerçeği düşünülebilir mi? 

Ya da, Afrikasız bir gelecek inşa edilebilir mi? 

Elbette ve kesinlikle hayır! 

 

Diğer taraftan; 

Afrika’da; 41 Büyükelçiliği, 26 Ticaret Müşavirliği, 44 İş Konseyi, 21 TİKA Ofisi,  51 noktaya 

uçan THY’si, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay’ı, AFAD’ı ile var olan Türkiye’nin, Afrikanın 

dış ticaretinden % 2,1 pay alması normal mi? 

Dürüstçe söyleyeyim, hayır ! 

Demek ki, daha çok çalışmamız lazım...  

 

Buradan hareketle bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum.  

Amerikan Başkanlarından Reagan, globalleşme kavramını ilk ortaya attığında, 15 

yaşındaydım. Global bir köy olarak tanımlıyordu yeni dünya sistemini. Önce, pek anlayamamıştım, 

çünkü henüz internet yoktu, evlerimizin çoğunda telefon bile yoktu. 

Nitekim, süreç o şekilde ilerledi. Dünya; mal ve ürünlerin İtalya’da tasarlanıp Çin’de üretildiği, 

Amerika’da markalaşıp Japonya’ya satıldığı, büyük bir köye dönüştü.  

Bugün, Globalleşmiş bir dünyadayız ama, özellikle son bir yıldır, dünyanın gündeminde, 

ticaret savaşları var. 

Yeni Başkan Trump, “Globalleşmeyi değil, ABD’nin menfaatlerini savunurum” diyor.  

O halde, kuralları yeniden şekillenen bu yeni dünyaya hep birlikte hazır olmalı, sadece hazır 

olmakla yetinmemeli, yazılan kurallarda payımız olması için çok çalışmalı, daha çok işbirliği ve 

dayanışma içinde olmalıyız. 
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Sayın Cumhurbaşkanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Müsaadenizle sizlere kısaca DEİK’i de anlatmak isterim. 

 DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize eden bir iş platformu. Gönüllülük 

esasıyla 32 yıldır yürüttüğümüz çalışmaların odak noktası “ticari diplomasi”. 

Faaliyetlerimize, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda 

devam ediyoruz. 

Tüm dünyaya yayılmış 144 İş Konseyimiz var. En fazla sayı ile, 43 İş Konseyimiz, Afrika 

Bölgesinde. Bugün, bölgedeki 44’üncü, toplamda ise 145. İş Konseyimizi, Türkiye – Sierra Leone İş 

Konseyimizi de kuruyoruz. Hedefimiz, Afrika’da doğrudan temas etmediğimiz, gözlerinin içine 

bakmadığımız hiçbir dostumuzun kalmaması.. 

Afrika’lı fotoğrafçı Higgins “Bizler, Afrika’da doğduğumuz için Afrikalı değiliz. Bizler, Afrika 

bizim içimizde doğduğu için Afrikalıyız.” diyor, ne kadar da güzel ifade etmiş ! 

Bu duygularla sözlerime son verirken, programımızı teşrif eden, Cumhurbaşkanlarımız, 

Başbakanımız, Bakanlarımız, Büyükelçilerimize, iş dünyası temsilcilerine, tüm katılımcılara, basın 

mensuplarına, Afrika Birliği Yetkililerine ve bu programın gerçekleşmesinde maddi manevi destek 

sağlayan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

Nail Olpak  

DEİK Başkanı 

 


