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Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu – Sanal Oturum 

Kapanış 

09 Ekim 2020, 18.00 

 

Afrika Birliği Ekonomik İşler Departmanı Dönem Direktörü Jean-

Denis Gabikini (Caan Dönis Gabikini), 

 

Değerli Büyükelçiler, Ticaret Müşavirlerimiz, Misyon Temsilcileri, 

 

Türkiye ve Afrika İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar ve Basın Mensupları, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumumuz (TABEF)’un sanal 

oturumunu başarıyla tamamlamanın mutluluğuyla hepinize teşekkür 

ediyorum. Bu yıl içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı, buluşmamızı ilk 

kez sanal ortamda düzenledik.  

Covid-19’un bize öğrettiği önemli değişimlerden bir tanesi de sanırım 

bu oldu. Dijital teknolojilerin ve yapay zekânın işimize sağlayacağı faydaları 

daha fazla dikkate almamız gerektiğini bir kez daha kavradık. Yalnızca bu 

değil elbette. Globalleşmeden ziyade glokalleşmeyi daha fazla konuşur 

hale geldik. Ölçek ekonomisi kavramından, tek kaynağa bağlı kalmanın 

risklerini tartıştığımız yeni bir süreci yaşadık. Lojistiğin hayatımızdaki yerini 
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tekrar sorguladık, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” 

kavramını öne çıkardık. 

Pandemi süreci bize, ulaşılabilirlik kavramının yanı sıra, ‘’tedarik 

zincirini’’ bozmadan üretimini sürdürebilenler ve sağlık ile ekonomi 

arasındaki dengeyi koruyabilenlerin bu dönemin kazananı olacağını 

gösterdi. Ve elbette, bu yeni dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ olacak. 

Hayatın her alanında, muhataplarına güven verenler daima bir adım önde 

olacak ve bu zorlu sürecin kazananları olacaklar. 

 

Değerli Katılımcılar, 

Pandemi ve pandemi sonrası yeni normalde Afrika'da iş yapma 

olanaklarını değerlendirmek, yeni pazarlara ve potansiyel alıcılara ulaşmak, 

yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak,  proje ve finansman araçlarına 

ulaşmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu online platformda; 2500 Türk ve 

Afrikalı iş insanı, 46’sı Afrika’dan olmak üzere 80’e yakın ülkeden 33 

Bakan, Bakan Yardımcısı ve Bölgesel Kuruluş Temsilcisi katıldı. 

Panellerimizde 50’ye yakın uluslararası konuşmacı yer aldı. 

Bugün sonuna geldiğimiz forumumuzda, toplam 10 tematik oturum, 

proje sunumları (G2B), canlı ikili iş görüşmeleri (B2B) ve sanal sergi 

alanında tüm katılımcılar buluştu. En önemlisi, 6 ay süreyle açık kalacak 

olan bu platformda, firmalar birbirleriyle görüşmeye devam ederek, yeni 

ortaklıklara imza atabilecekler. 

Bu yıl forumumuzu ilk kez sanal ortamda gerçekleştirmemizin yanı 

sıra bir başka ilke daha imza attık. Forumumuzun bugünkü kısmında 

Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika’da iş yapan cesur Türk kadın 
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girişimcilerimiz arasında deneyim paylaşımı sağlamak, iş dünyasında 

kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek amacıyla “Türkiye-

Afrika Kadın Liderlik Diyalog Platformu”nu düzenledik. Girişimci 

kadınlarımızın gücünü bir kez daha hissettik, kendilerine ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. 

Bugün iki günlük programımızın sonuna eriştik ama bunu bir son 

değil, “yeni başlangıçlar” olarak düşünebilirsiniz. 45 ülke ile en çok İş 

Konseyi’ne sahip olduğumuz bölge olan DEİK-Afrika İş Konseylerimizle 

kıtada “ticari diplomasi” yürütmeyi şartlar ne olursa olsun sürdüreceğiz. 

TABEF sonrasında, Türkiye ve Afrika Kıtası’nda özellikle bilişim 

teknolojilerinin kullanıldığı sağlık, ulaşım, mühendislik ve mimarlık, 

bankacılık, üretim ve sanayi gibi alanlarda daha fazla yatırım ve iş birliği 

projeleri geliştirmeye özen göstereceğimiz kanaatindeyim. 

Umuyorum ki, gerçekleştirdiğimiz bu değerli ve kapsamlı Forum 

sonrasında Türkiye ve Afrika ekonomik ilişkilerinin geleceğine birlikte yön 

vererek, çok daha sağlam bir zeminde, daha aktif olarak yolumuza emin 

adımlarla devam edeceğiz.  

Sizlerin de bildiği üzere, 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. 

TABEF etkinliğimizin sonlarına yaklaşırken, sözlerimi özgürlüğün 

liderlerinden, Önceki Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın bir 
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sözüyle noktalamak isterim. Mandela, “Bitene kadar her şey imkânsız 

görünebilir.” diyor. 

Türk ve Afrikalı iş dünyası temsilcileri olarak sabır ve azimle özellikle 

Covid-19 süreci olmak üzere her zorluğun üstesinden geleceğimize ve 

ekonomik ilişkilerimizi birlikte güçlendireceğimize inanıyorum. 

Bu duygularla, programımızı onurlandırdıkları için Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakan ve Bakan 

Yardımcılarımıza, Diplomatik Misyon Temsilcilerimize, Afrika Birliği 

temsilcilerine, değerli görüşleriyle stratejimizi belirlememizde yol gösterici 

olan tüm panelistlerimize, Türkiye ve Afrika’nın değerli iş dünyası 

temsilcilerine, basın mensuplarımıza ve programımıza katılan ve 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 

2021’de İstanbul’da ev sahipliğini yapacağımız 3.cü TABEF’te 

yeniden görüşmek dileğiyle… 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

 


