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Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu – Sanal Oturum 

08 Ekim 2020, 14.00 

 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, 

Afrika Birliği Ekonomik İşler Komiseri Victor Harison (Viktor 

Herisın), 

Değerli Bakanlar, Büyükelçiler, Ticaret Müşavirleri, Misyon 

Temsilcileri, 

 

Türkiye ve Afrika İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında iş birliklerini geliştirmek ve 

ekonomik fırsatları değerlendirmek amacıyla 2016 yılından beri 

düzenlediğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumumuz (TABEF)’i, yeni 

normalin gerektirdiği üzere ilk kez sanal ortamda düzenliyoruz. Etkinliğimize 

2500 Türk ve Afrikalı iş insanı, 46’sı Afrika’dan olmak üzere 80’e yakın 

ülkeden 33 Bakan, Bakan Yardımcısı ve Bölgesel Kuruluş Temsilcisi 

katılıyor. Panellerimizde 50’ye yakın uluslararası konuşmacı yer alıyor. 

2021 Nisan ayında da 3.cü TABEF’e, İstanbul’da ev sahipliği yapmayı 

planlıyoruz.  
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Başka ilklerimiz de var.  

Öncelikle, bu etkinlik için geliştirdiğimiz e-ticaret platformunda, 

binlerce Türk ve Afrikalı iş insanı sanal ortamda iş yapma imkânına sahip 

oluyor. 

Devamla, Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika’da iş yapan cesur Türk 

kadın girişimcilerimiz arasında deneyim paylaşımı sağlamak, iş dünyasında 

kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek ve iş birliklerimizi 

artırmak için “Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyalog Platformu”nu da 

düzenleyeceğiz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Desteklerinizle, Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik ekonomik 

faaliyetlerimizin iş dünyası ayağında, DEİK-Afrika İş Konseylerimizle 

çalışmalarımıza devam ediyoruz. 54 ülkeye sahip Afrika kıtasında DEİK 

olarak 45 İş Konseyimizin olması da, bunun en büyük göstergesi. Biz, 

Afrika’ya inanıyor ve güveniyoruz. 

Afrika Birliği 2063 vizyonu doğrultusunda, Afrika’yı geleceğin küresel 

güç merkezine dönüştürmek için hazırlanan, imalat/sanayileşme ve katma 

değerli üretim hedefleri de, kıta ile ekonomik ilişkilerimizi şekillendiriyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Sayın Harison da 

aramızdayken, Afrika ile ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini 

sağlayacağını düşündüğüm birkaç hususu dikkatinize sunmak isterim. 

 Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri 

konumuna yükseltecek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 
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anlaşmasının uygulamaya geçmesi, pandemi nedeniyle 2021 Ocak 

ayına ertelendi. Anlaşmanın uygulamaya sokulmasının kıta 

içerisindeki ticareti 4 yıl içinde % 50 seviyelerine çıkarabileceği 

tahmin ediliyor. DEİK olarak, Ticaret Bakanlığımız ve İstanbul Ticaret 

Üniversitesi ile iş birliği içerisinde, anlaşmanın Türkiye-Afrika 

ekonomik ilişkilerine etkisini analiz etmek ve Türk firmalarının 

anlaşma hakkında daha fazla bilgi edinerek, önümüzdeki dönemde 

Afrika’da daha kapsamlı rotalar çizmeleri için bir rapor hazırladık. 

 

 Özelikle bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sağlık, ulaşım, mühendislik 

ve mimarlık, bankacılık, üretim ve sanayi gibi alanlarda PPP dâhil 

daha fazla yatırım ve iş birliği projeleri geliştirilebiliriz. 

 

 Türkiye’de okumuş veya burada veya kendi ülkelerinde iş hayatına 

atılmış gençlerimiz, en önemli ortak potansiyelimiz. Bu gençlerin hem 

kendi ülkeleri, hem de ülkemiz için daha fazla yararlı olmalarını 

sağlamak adına, YTB Başkanlığımız ile ortak çalışmaya karar verdik. 

Dost ülkelerin gençlerinin hangi alanda kariyer ihtiyacı olduğunu 

belirleyerek, ona göre destek olacağız, YTB Başkanımıza destekleri 

için teşekkür ediyorum. 

 

 Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da 

geliştirmek adına, Ticaret Bakanımızın da yakıdan takip ettiği, Afrika 

Birliği ve DEİK arasında karşılıklı temsilcilik açılması konusunun 

önemli olduğuna inanıyoruz.  
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 Türk özel sektörünün Afrika kıtasındaki en büyük sorunu ise 

faaliyetlerinin finansmanıdır. Türk Eximbank, bu faaliyetlere yoğun 

destek veriyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç var.  

 Ticaret Bakanlığımızın Afrika’da lojistik merkezleri kurma çalışmaları 

devam ediyor. Tedarik zincirlerini sıkça konuştuğumuz şu günlerde, 

bu lojistik merkezleri projeleri çok önem arz ediyor. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için tüm dünyaya yayılmış 146 İş 

Konseyiyle, “ticari diplomasi” anlayışıyla çalışan bir iş platformu. Bilgi ve 

etkileşimin öneminin arttığı günümüzde, Afrikalı dostlarımızı da, DEİK’in bu 

benzersiz küresel networkünden daha fazla faydalanmaya davet ediyorum. 

Sözlerimi bir Afrika atasözüyle noktalamak isterim. “Aslanlar kendi 

hikâyelerini yazmadıkça, avcıların hikâyelerini dinlemek zorundadır.” 

der Afrikalı dostlarımız. 

Bu duygularla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Ekonomik İşler 

Komiseri Sn. Victor Harison ve Bakanlarımız başta olmak üzere, tüm 

panelistlere, programımıza katılan ve hazırlanmasında emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


