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Sayın Cumhurbaşkanım; 

Afrika Birliği Dönem Başkanı, Çad Devlet Başkanı Sayın Idriss Deby Itno;  

Saygıdeğer Bakanlar; Değerli Hazirun; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına, 

saygıyla selamlıyorum. 

Medeniyetlerin kesiştiği, kıtaların birleştiği, güzel İstanbul’a hoş geldiniz; 

Sefalar getirdiniz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Sizler, bundan 11 yıl önce, ülkemizin Afrika Açılımını başlattınız. Kıtalar 

arası birleşmeyi işaret ettiniz. Bugün, bu sayede Afrika ile ilişkilerimizde 

bambaşka bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.  

Afrikalı dostlarımız bizleri, bizler de onları daha iyi tanımaya başladık. 

Birbirimizi, ülkelerimizi, ihtiyaçlarımızı ve bunları nasıl karşılayacağımızı 

keşfetmeye başladık.  

Ve bizlere göstermiş olduğunuz istikamette, ilişkilerimizi geliştirmeye 

gayret ediyoruz. 

İşte bu nedenle bugünkü Zirvenin sloganını “BİRLEŞ, KEŞFET, GELİŞTİR” 

olarak belirledik. 

Filmimizde izlediğiniz gibi, bir ebru sanatçısının ustalığı ve titizliğiyle, 

yıllar içinde damla damla işlenen, ülkemizin Afrika Açılımının en önemli 



dönemeçlerinden birini, adeta bir düğünü, bu Zirvede hep birlikte 

yaşıyoruz.  

 

Afrika’nın dört bir yanından gelen Saygıdeğer Misafirlerimiz; 

Bizler Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmekle 

görevlendirilmiş kurum olarak, DEİK bünyesinde faaliyetlerimizi, ikili iş 

konseylerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz.  

Bugün toplam 134 İş Konseyimiz var ve bunlardan 34’ü Afrika kıtasındaki 

ülkelerle. Bu Konseylerle işlerimizi geliştirmeye ve yenilerini de 

keşfetmeye devam ediyoruz.  

Son 2 yıl içinde Afrika’da, 11’i Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte olmak 

üzere, toplam 41 ülkeye ziyaret gerçekleştirdik ve bu ülkelerde İş 

Forumları düzenledik.  

Bugün de bu zirvede, Afrika’nın hemen her ülkesinden gelen 1.500’ü aşkın 

iş insanını ağırlıyoruz. Türkiye’den katılımlarla bu rakam 2.600’ü bile 

geçti. 

 

Saygıdeğer Cumhurbaşkanlarım; Kıymetli Hazirun; 

Zirve kapsamında öncelikle ülke sunumları yapılarak, ülkelerin potansiyeli 

katılımcılara anlatılacak. 

Ayrıca ikili görüşmeler için 900 civarında masa hazırladık. Burada da 

misafirlerimizin ihtiyaçları, işadamlarımız tarafından karşılanmaya 

çalışılacak.  

İlaveten, misafirlerimizi bazı organize sanayi bölgelerine götüreceğiz; 

fabrikaları gezdireceğiz.  



Hatta İş Konseylerimiz, misafirlerimizi gruplar halinde Anadolu’nun 

değişik illerinde de ağırlayacaklar.  

 

Çok Kıymetli Afrikalı Kardeşlerimiz;  

Biz, birbirimizi tanıdıkça, birlikte geliştirebileceğimiz yüzlerce projenin 

var olduğunu görüyoruz. 

Her türlü müteahhitlik hizmetleri, gıda, sağlık ve enerji yatırımları başta 

olmak üzere, çok farklı alanlarda, her çeşit imalatta Türkiye’nin, Türk 

müteşebbisinin Afrika’ya verebilecekleri o kadar çok ki!  

Dolayısıyla sizlerin İstanbul’dan güzel hatıralarla olduğu kadar, yeni iş 

fikirleriyle, yeni bağlantılarla ve yeni ortaklıklarla ülkelerinize dönmenizi 

istiyoruz. 

Sonuçta arzumuz; bugün ve yarın gerçekleşecek olan bu zirvede, ve 

devamında yapacağımız programlarda, ülkelerimiz adına azami faydayı 

üretebilmek.  

Sözlerime son verirken, şu hususun altını çizmek istiyorum. Daha önceleri 

ülkelerinizde yuvalanmış olan özellikle FETÖ bağlantılı iş örgütlerine 

itibar etmeyiniz. Onların size yarardan çok zarar getireceğini hatırda 

tutunuz.  

Şunu bilmenizi isteriz ki; DEİK çatısı altında her türlü ihtiyacınızın 

karşılanabileceği bir ortam var. Tüm Kurucu Kuruluşlarımızla birlikte 

sizlerin taleplerinize cevap vermeye hazırız.    

Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Cumhurbaşkanlarım, başta Zat-ı Alileriniz 

olmak üzere, bu zirvenin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini 

esirgemeyen;  



Ev sahibimiz, Saygıdeğer Ekonomi Bakanımıza ve tüm ekibine; Afrika 

Birliği’ne; 

Birlikte çalıştığımız Türkiye İhracatçılar Meclisine ve diğer Kurucu 

Kuruluşlarımıza,  

Sponsorlarımızın hepsine ve tabii ki çok kıymetli çalışanlarımıza 

şükranlarımızı sunuyor; 

Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumunun ülkelerimize hayırlar 

getirmesini diliyorum. 


