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TÜRKİYE-AFRİKA TARIM BAKANLARI BİRİNCİ TOPLANTISI ve  

TARIM İŞ FORUMU AÇIŞ KONUŞMASI 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Afrika Birliğinin Dönem Başkanı Gine’nin Devlet Başkanı Sayın Alpha Condé;  

Somali’nin Devlet Başkanı Sayın Mohamed Abdullahi Mohamed; 

Sayın Başbakanım; Saygıdeğer Bakanlar;  

Afrika Birliği Komisyonu’nun Kıymetli Başkanı Sayın Mahamat;  

Kıymetli Katılımcılar; 

Hanımefendiler-Beyefendiler;  

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

selamlıyorum. 

Bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığımızla, sizleri 

Antalya’da, EXPO 2016’nın başkentinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Geçtiğimiz yıl, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” felsefesi ile EXPO 2016’ya ev 

sahipliği yapan Antalya’mız bugün, “Tarımda Yeni Ufuklar; Yeni Umutlar” sloganıyla Türk 

ve Afrika’daki ülkelerin Tarım Bakanlarını ve tarım sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce iş 

dünyası temsilcisini bir araya getiriyor.  

Afrikalı kardeşlerimize Türkiye’ye ve Antalya’ya “hoş geldiniz; sefalar getirdiniz” diyorum.  

Kıymetli Hazirun;  

Bizler Türkiye olarak, bundan 12 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Afrika 

Açılım Programını başlattık. Bu sayede bugün, Afrika’daki ülkelerle ilişkilerimizde bambaşka 

bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.  

Ve ilişkilerimiz sadece diplomatik, kültürel ve insani yardım çerçevesinde değil; ticaret ve 

yatırımlar noktasında da önemli bir artış kaydetti, derinleşti ve çeşitlendi.  

İşte bugün gerçekleştirdiğimiz Tarım İş Forumu, bunun en güzel örneği. Türkiye’nin Afrika 

kıtası ile ekonomik işbirliğinin sadece inşaat, altyapı, enerji gibi ülkemizin başat sektöründe 

değil; tarım, hayvancılık ve gıda gibi farklı sektörlerinde de ilerlediğinin bir göstergesi.  

 

Birçoğunuz hatırlayacaktır; geçtiğimiz yıl Kasım ayında, İstanbul’da ‘Birleş, Keşfet, Geliştir’ 

sloganı altında, Ekonomi Bakanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Afrika 

Ekonomi ve İş Forumu’nda 3.000’e yakın Türk ve Afrikalı iş insanını bir araya getirmiştik.  

 



 

 

 

 

2 gün boyunca on binlerce ikili iş görüşmesinde, 49 Afrika ülkesinden gelen iş insanlarının, 

Türk muhatapları ile yeni ortaklıklara adım attığına şahit olmuştuk. Zaman içinde bu ilişkilerin 

gelişerek, anlamlı ticari birlikteliklere dönüştüğünün de müjdesini size vermek isterim.  

Ve bugün, geçen sene başlattığımız bu başarılı çalışmayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanımızın önderliğinde, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlarımızın destekleriyle bir adım daha 

ileriye taşıyor; tarım sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce iş insanını bir araya getiriyoruz.  

Ancak bu Zirve, sizlerin huzurlarında bir başka önemli işbirliğine daha şahitlik edecek.  

Biliyorsunuz bu Zirve bizim Afrika Birliği ile gerçekleştirdiğimiz ikinci zirve.  

Bu zirvede imzalayacağımız ‘İyi Niyet Anlaşması’ ile DEİK ve Afrika Birliği arasındaki 

münasebeti tam kurumsal hale getiriyor; kurumlarımızı “tam yetkili, tek yetkili muhatap” 

kılıyoruz. 

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.  

 

Sayın Devlet Başkanlarım; 

Kıymetli Hazirun;  

Bizler DEİK olarak Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve 

yönlendirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuş ve Cumhurbaşkanımız tarafından akredite 

edilmiş bir kurumuz. 

Faaliyetlerimizi kurulduğumuz günden bu yana, belkemiğimizi oluşturan İş Konseyleri 

vasıtasıyla yürütüyoruz.  

Bugün 127’si ülke bazlı olmak üzere toplam 134 İş Konseyimiz var. 

Bu kapsamda Afrika kıtasına ayrı bir ilgi duyuyoruz.  

Son 2 yıl içinde Afrika kıtasındaki iş konseyi sayımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

bizlere göstermiş olduğu istikamet ve hedefler doğrultusunda 21’den 39’a çıkardık.  

Bir başka deyişle, 39 ülke ile bilfiil işbirliği içindeyiz. Ülkelerimiz arasında ikili ticaret ve yatırım 

imkânlarını araştırıyor, var olan hacimleri de artırmaya gayret ediyoruz.  

 

 

Bu bağlamda, hem Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Afrika’da birçok ülkeyi ziyaret ettik ve 

ediyoruz, hem de Bakanlarımızla birlikte iş konseylerimiz vasıtasıyla hemen her Afrika 

ülkesine ulaşmak istiyoruz.  

Afrika’da ayak basmadık toprak bırakmamak için can hıraç çalışıyoruz. Ve şükürler olsun 

ayak bastığımız her yerde kardeşlerimiz bizleri büyük bir hüsnükabulle karşılıyorlar; 

muhabbetle bağırlarına basıyorlar. Kendilerine minnettarız. 

 

 



 

 

 

 

 

Kıymetli Afrikalı Kardeşlerim;  

İşte bu çabalarımız bize şunu açık şekilde gösterdi; bizler birbirimizi tanıdıkça, 

geliştirebileceğimiz yüzlerce hatta binlerce proje mevcut. 

Bu konu tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri için bilhassa geçerli. Bu sektörlerde Türkiye’nin, 

Türk müteşebbisinin Afrika’ya katabileceği o kadar çok değer var ki!  

Bu ülkelerde, o kadar çok mümbit arazi olup da, yeteri kadar veya doğru bir şekilde 

işlenemediği için birçok Afrikalı kardeşimizin aç kalmasına gönlümüz razı olur mu?  

Dolayısıyla kardeşlerim, Türkiye’den ve Antalya’dan güzel hatıralarla olduğu kadar, 

çantalarınızda aradıklarınızı bulmuş olarak, yeni iş fikirleriyle ve bağlantılarla dönmenizi arzu 

ediyoruz.  

Bu noktada neler yapabileceksek, lütfen bize bildiriniz. Unutmayınız ki, Türk insanı 

yardımseverdir, paylaşmayı sever ve kendisi tok iken, komşusunun aç yatmasını kabul 

edemez. 

İşte bu vesileyle, öğleden sonra ve yarın gerçekleştireceğimiz B2B toplantılarına aktif 

katılımlarınızı ve herkesle tanışmanızı bilhassa rica ediyorum.  

Ve sözlerimin sonunda;  

Forumun ülkemizin ve tüm Afrika’nın kalkınma ve istikrarına katkıda bulunmasını can-ı 

gönülden temenni ederken,  

Bu buluşmanın gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen;  

Başta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere, Afrika Birliği Dönem Başkanı Sayın 

Alpha Conde’ye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza,  Ekonomi Bakanımıza, Dışişleri 

Bakanımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyor; Forumu’muzun hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. 

 


