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Hakkımızda / About

B

iz, 1985’den günümüze kurucu kuruluşlarımız, üyelerimiz ve iş konseylerimizle faaliyetlerimizi
Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin gücünü dünyaya taşımak
için aralıksız sürdürüyoruz. Biz, Türk özel sektörünü bütün renkleriyle buluşturan büyük bir iş
platformuyuz. 146 iş konseyimiz ile ülkeler arası yatırım ve ticareti arttırmak için “ticari diplomasi”
anlayışıyla faaliyetlerimize; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar
Pekcan’ın destek ve koordinasyonuyla devam ediyoruz.
Çünkü, #İşimizTicariDiplomasi

İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak!

Since 1985, we have been continuously implementing our activities with our founder institutes,
members and business councils in order to reinforce the dynamics in Turkey’s economy and carry
Turkey’s power to the world. We are a large business platform and bring Turkish private sector
together with all of its colours. In order to increase investment and trade between countries with
our 146 business councils, we are maintaining our activities with the understanding of “business
diplomacy” and the support and coordination of Mr. Ruhsar Pekcan, Minister of Commerce,
under the leadership of our President.
#BusinessDiplomacy

Our mission is to connect Turkey with the world!

www.turkeyafricaforum.org
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Rakamlarla DEİK / DEİK in numbers

95

58

5426

139

Kurucu Kuruluş ve
Kurumsal Üye Sayısı

146

Number of Founder Institutes
and Corporate Members

T.C. Cumhurbaşkanı ile
Ziyaret Edilen Ülke Sayısı

275

Number of Countries
visited with T.R. President

Toplam Etkinlik
Sayısı

692

Total Number of Events

Ülke Bazlı İş
Konseyi Sayısı
Number of Country-based
Business Councils

www.turkeyafricaforum.org
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İş Konseyi
Sayısı

Number of Business
Councils

Ağırlanan Yabancı
Ülke Temsilcisi Sayısı
Number of Foreign
Representatives hosted

Toplam Yurtdışı
Ziyaret Sayısı

Total Number of Foreign
Visits

Önsöz / Foreword

Ruhsar PEKCAN
T.C. Ticaret Bakanı
Minister of Trade

I

II. Turkey-Africa Economic and Business Forum
brought together a lot of Ministers, administrators
and business people from 47 countries in Istanbul.
Also our dear President, Recep Tayyip Erdogan, and
Ethiopian President, Mr. Mulatu Teshome, honored
the event.

I. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu 47 ülkeden
çok sayıda Bakan, idareci ve iş insanını İstanbul’da bir
araya getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Sayın
Mulatu Teshome etkinliği teşrifleriyle onurlandırmıştır.
Etkinliğimiz, küresel ekonominin önemli bir aktörü olan
Türkiye ile ekonomileri giderek çeşitlenen ve kalkınma
hamleleri gerçekleştiren Afrika ülkeleri arasındaki
stratejik ekonomik işbirliği alanlarının değerlendirilmesi
için önemli bir vesile olmuştur.

Our event led to the evaluation of the strategic
economic cooperation fields between Turkey, which
is an important actor of global economy, and African
countries, whose economies gradually diversify and
which make development moves.

Program kapsamında gerçekleştirilen “Adil, Serbest,
Sürdürülebilir Ticaret; Korumacılığın Afrika için Ortaya
Çıkardığı Riskler” konulu Bakanlar Toplantısında dile
getirilen fikir ve değerlendirmelerin hem kıtanın
kalkınması hem de ülkemizin kıta ile ticari ve ekonomik
ilişkilerin daha ileriye taşınması noktasında önemli bir
işlevinin olacağını düşünüyorum.

I think that the ideas and evaluations expressed at
the Inter-Ministerial Meeting themed “Fair, Free,
Sustainable Trade; The Risks of Protectionism for
Africa” will have a great function with regard to
both the development of the continent and the further
development of commercial and economic relations
of our country with the continent.

www.turkeyafricaforum.org
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Önsöz / Foreword

Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi
geliştirirken kıtadaki kurumsal varlığımızı da
güçlendirdik

Türkiye, Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin
geliştirilmesine önem vermektedir. 2003 yılında
Afrika Stratejimizi yürürlüğe koyduğumuzdan bu yana
bölgedeki yoksulluğun önlenmesine katkı sağlamayı,
kıtanın sürdürülebilir kalkınmasına ve küreselleşme
sürecinde dünya ile bütünleşmesine destek olmayı
hedefledik. Afrika ile ticaretimizde adil ticaret ilkesini
benimsedik.
Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken
kıtadaki kurumsal varlığımızı da güçlendirdik. Şu an
itibari ile kıtada 26 ülkede Ticaret Müşavirliğimiz
bulunuyor. 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar $ olan
ticaret hacmimiz 2018 yılında 23,8 milyar $’a ulaşmıştır.
Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında yalnız 2,1 milyar
$ iken, bu rakam 2018 yılı sonunda 14,5 milyar $’a
ulaşmıştır. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin her geçen
gün ortak fayda temelinde derinleşmesi arzusundayız.

Furthermore, we have reinforced our
corporate presence on the continent while
developing our commercial and economic
relations with Africa.

Turkey always emphasizes on the improvement of
commercial and economic relations with Africa. Since
2003, when we put Africa Strategy into effect, we have
aimed to contribute to the prevention of poverty in the
region and to support the sustainable development of
the continent and its integration with the world during
the globalization process. We have adopted the fair
trade principle in our trade with Africa.

Forum’a katılım ve katkılarından dolayı tüm ülke
temsilcilerine şükranlarımı sunuyor; bir sonraki
etkinlikte yeniden buluşabilmeyi ümit ediyorum.

Furthermore, we have reinforced our corporate
presence on the continent while developing our
commercial and economic relations with Africa.
Today, we have Trade Consultancy in 26 countries
of the continent. Additionally, our trade volume was
$5,4 billion with the African continent in 2003, but
in 2018 it reached $23,8 billion. While our exports
to the continent were only $2,1 billion in 2003, this
figure became $14,5 billion at the end of 2018. Thus,
we desire to deepen our trade and investment relations
on the basis of common benefit.
Finally, I would like to express my gratitude to all
foreign representatives for their participation and
contribution to the Forum and I hope to meet again
at the next event.
www.turkeyafricaforum.org
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Başkandan / From the President

Nail OLPAK

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı
President of DEİK

İ

We are living the joy of realizing the second of TurkeyAfrica 1st Economic and Business Forum, whose first
was realized under the auspices of our President in
2016, on October 10-11, 2018, in Istanbul with the
“Investment on the Sustainable Future Together” the
main theme as full and productive.

lkini 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika
Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisini de; 10-11 Ekim
2018 tarihlerinde İstanbul’da “Birlikte Sürdürülebilir
Bir Geleceğe Yatırım” ana temasıyla dopdolu ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.
Ülkemizin Afrika kıtasına verdiği değerin ve kıta ile
ilişkileri geliştirip derinleştirme gayretinin en somut
ve önemli basamaklarından birisi bu Forumumuz oldu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya
Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin teşrifleriyle
onurlandırdıkları etkinliğimize ayrıca Ruanda Başbakanı
Edouard Ngirente, 43 Afrika ülkesinden 26 Bakan, 4

This Forum was one of the most concrete and
important steps of the value Turkey attaches to the
African continent and its efforts to develop and deepen
relations with the continent. To our event, which was
honored by Our President Recep Tayyip Erdoğan
and Ethiopian President Mulatu Teshome, Rwandan
President Edouard Ngirente, 26 Ministers from 43

www.turkeyafricaforum.org
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Başkandan / From the President

African countries, 4 Deputy Ministers, members of
parliament, Undersecretaries, Heads of Investment/
Export Support Agency and Ambassadors, including
245 official delegation members, 850 businesspersons
from 47 African countries and 1,800 Turkish company
representatives participated. And in the scope of
procurement committee, a total of 700 people was
hosted as 21 of them are press members.

Afrika, gelecekte tüketim, üretim ve yatırım
merkezlerinden biri olma yolunda hızla
ilerliyor

Bakan Yardımcısı, Milletvekilleri, Müsteşarlar, Yatırım/
İhracat Destek Ajansı Başkanları ve Büyükelçiler
başta olmak üzere 245 resmi heyet üyesi ile 47 Afrika
ülkesinden 850 iş insanı ve 1.800 Türk firma temsilcisi
katıldı. Alım heyeti kapsamında ise 21’i basın mensubu
olmak üzere toplam 700 kişi ağırlandı.

In our forum where more than 3,500 business meetings
were realized, we had the opportunity to introduce
the projects of 11 African countries to the Turkish
business world within the framework of G2B meetings.
In addition, the “Finance of the Trade and Investment”
session with the Türk Eximbank, Afreximbank, and
German Ministry of Finance representative and the
special session of the Islamic Development Bank
provided important information to the participants
on the financing of the projects. With its developing
economy, young population, and natural resources,
Africa is the rising continent of our age.

3.500’ü aşkın iş görüşmesinin yapıldığı forumumuzda, 11
Afrika ülkesi G2B toplantıları çerçevesinde ülkelerindeki
projeleri Türk iş dünyasına tanıtma imkânı bulduk.
Ayrıca, Türk Eximbank, Afreximbank ve Almanya
Maliye Bakanlığı temsilcisinin yer aldığı ‘’Ticaret
ve Yatırımın Finansmanı’’ başlıklı oturum ve İslam
Kalkınma Bankası’nın özel oturumu ile katılımcılara
projelerin finansmanı konusunda önemli bilgiler
sağladı. Gelişen ekonomisi, genç nüfusu, doğal
kaynakları ile Afrika çağımızın yükselen kıtası olarak
karşımıza çıkıyor. Afrika, gelecekte tüketim, üretim
ve yatırım merkezlerinden biri olma yolunda hızla
ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve
vizyonunda, 2003 yılında hayata geçen ‘’Afrika açılımı’’
sayesinde sektörümüz son 15 yılda Afrika’da önemli
faaliyetler gerçekleştiren bir lider konumuna geldi.
Afrika Birliği’nin Ajanda 2063 hedefleriyle uyumlu bir
şekilde “Kazan-Kazan” ilkesiyle hareket ederek biz de
DEİK olarak Afrika’da ayak basılmamış tek bir nokta
bile bırakmak istemiyoruz.

Africa is rapidly moving towards becoming a center of
consumption, production, and investment of the future.
Under the leadership and vision of our President,
thanks to the “African Initiative” in 2003, our sector
has become a leader in Africa in the last 15 years. In
line with the Agenda 2063 targets of the African Union,
acting on the “Win-Win” principle, we, as DEIK, do
not want to leave a single point in Africa that we did
not step on.
And finally, I would like to thank everyone who
contributed to the preparation of the Turkey-Africa
2nd Economic and Business Forum Final Report,
which was organized by DEİK and hosted by Our
Turkish-African Business Councils and Our Ministry
of Commerce in cooperation with the African Union
(AU), and I believe that the report will be a guide for
the business persons of the two countries.

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Afrika İş
Konseyimizin Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde ve
Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle hayata geçirdiği TürkiyeAfrika II. Ekonomi ve İş Forumu Sonuç Raporu’nun
hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor,
raporun iki ülke iş insanları için bir rehber olacağına
inanıyorum.

Africa is rapidly moving towards becoming
a center of consumption, production, and
investment of the future.

Saygılarımla

www.turkeyafricaforum.org
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SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMA IÇIN
DENGELI EKONOMIK İLIŞKILER
VE YATIRIMLAR
“BALANCED ECONOMIC RELATIONSHIPS
AND INVESTMENTS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT”

www.turkeyafricaforum.org
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Giriş / Introduction

Tamer Taşkın Koordinatör Başkan, DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri
Coordinating Chairman of DEİK/Turkey-Africa Business Councils

“Sürdürülebilir Kalkınma için
Dengeli Ekonomik İlişkiler ve
Yatırımlar”
“Balanced Economic Relationships and
Investments for Sustainable Development”

A

It is expected that the growing young population
of the African Continent to be 40 percent of the
world’s population in 2050. Energy, infrastructure,
and transportation must be developed in order to
ensure the availability of raw material resources in
the region and to supply them to all markets of need.
However, most of the African countries are not as
close to the developed countries as they are in the
knowledge, experience, and technology needed to turn
these resources into semi-finished or finished products
despite the wealth of resources (like Mozambique
on its way to becoming the world’s largest exporter
of natural gas after Qatar). Therefore, this will also
minimize migration from Africa to other continent
countries, as countries in other continents must meet
the minimum living conditions and standards. In this
respect, the African continent countries constitute
a very large market for all countries of the world.

frika Kıtası’nın artan genç nüfusunun,
2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 40’ını
teşkil edeceği öngörülüyor. Bölgedeki ham
madde kaynaklarının varlığı ve bunların tüm
ihtiyaç pazarlarına ulaştırılması için enerji, altyapı ve
ulaşımın mutlaka geliştirilmesi zorunluluğu bulunuyor.
Bununla birlikte Afrika ülkelerinin pek çoğu, kaynak
zenginliğine rağmen (Katar’dan sonra dünyanın en
büyük doğalgaz ihracatçısı olma yolundaki Mozambik
gibi) bu kaynakların yerinde yarı mamul veya mamul
haline getirilmesi konusunda gerekli bilgi, tecrübe
ve teknolojiye gelişmiş ülkeler kadar yakın değiller.
Dolayısıyla diğer kıtalardaki ülkelerin sahip olduğu
asgari yaşam koşulları ve standardına kavuşmaları
gerekliliği nedeniyle bu durum, Afrika’dan diğer kıta
ülkelerine olan göçleri de minimize edecektir. Bu
açıdan Afrika Kıtası ülkeleri tüm dünya ülkeleri için
oldukça büyük bir pazar oluşturuyor.

African countries, which have large raw material
resources, export these resources as raw materials
from past to present. This is an attractive alternative
in terms of raw material resource and competitive
production for all world markets, especially due to
the production and cost competition between the
western and eastern worlds. It is the gospel truth
that African countries are advancing confidently
towards becoming a production, export, and goods
circulation base.

Büyük ham madde kaynaklarına sahip Afrika ülkeleri,
geçmişten bugüne bu kaynakları ham madde olarak
ihraç ediyor. Bu durum da özellikle batı ile doğu
dünyası arasındaki üretim ve maliyet rekabeti
nedeniyle tüm dünya pazarları için ham maddelerin
kaynağında ve rekabetçi üretim açısından da cazip
bir alternatif oluşturuyor. Afrika ülkelerinin üretim,

www.turkeyafricaforum.org
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We see that the number of African countries in the
world’s 10 fastest growing economies is more than 5 in
the last 10 years from time to time. According to 2017
data, the foreign trade volume of African continent
countries with other countries was realized around
930 billion dollars. Many infrastructure projects
are planned despite the lack of financial resources
especially for the transportation, export, and import
of intermediate products. While some of these projects
are realized by western and eastern worlds, some of
them are supported by international funds.

ihracat ve mal dolaşım üssü olmaya doğru emin
adımlarla ilerlemekte olduğu yadsınamaz bir gerçek.
Dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisi içinde
yer alan Afrika ülkesi sayısının, son 10 yılda zaman
zaman 5’ten fazla olduğunu görüyoruz. 2017 yılı
verileriyle Afrika kıta ülkelerinin, diğer ülkelerle
olan dış ticaret hacmi 930 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. Özellikle yerinde üretilen ürünlerin
nakliyesi, ihracı ve ara ürünlerin ithalatı için maddi
kaynak yetersizliğine rağmen birçok altyapı projesi
planlanıyor. Bu projelerin bir bölümü batı ile doğu
dünyası tarafından hayata geçirilirken, bir kısmı da
uluslararası fonlarla destekleniyor.

As well as the investments are mainly for logistics,
it is no coincidence that building transportation,
railways, and harbors and also planning and making
city infrastructures and electricity production facilities.

Yatırımların ağırlıklı olarak lojistiğe yönelik olmasıyla
birlikte ulaşım yolları, demiryolları ve limanların
yapılmasının yanı sıra şehir altyapılarının, elektrik
üretim tesislerinin planlanıyor ve yapılıyor olması
da tesadüf değil. Afrika’nın 2025 altyapı hedeflerini
gerçekleştirmek için gerekli olan yıllık finansman
miktarının 130-170 milyar dolar aralığında olduğu
düşünülürse, direkt-endirekt proje stokunun
ve fırsatların ne kadar büyük olduğu açıkça
görülmektedir. Kısacası tüm bu göstergeler
yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekliğini teyit eder
niteliktedir. Unutulmamalıdır ki, büyük fırsatlar büyük
ihtiyaçlardan doğar ve dünyadaki en büyük, en yoğun
ihtiyaçlar Afrika Kıtası’ndadır.

When it is considered that the annual financing required
to achieve Africa’s 2025 infrastructure goals is in the
range of 130-170 billion dollars, it is clear to see how
large the direct-indirect project stock and opportunities
are. In brief, all of these indicators confirm the trueness
of the aforesaid goals. It should not be forgotten that
great opportunities arise from great needs, and the
greatest, most intensive needs in the world are in the
African Continent.
Entrepreneurs, businesspeople, and companies
from many countries, including Turks, have begun
preliminary examinations to either move their
existing production to African countries or build their
new facilities in African countries. And even some
companies have already done this.

Türkler de dahil olmak üzere birçok ülkeden
girişimciler, iş insanları ve şirketler ya mevcut
üretimlerini Afrika ülkelerine kaydırmak ya da yeni
tesislerini Afrika ülkelerinde inşa etmek konusunda
ön çalışmalarına başladılar. Hatta bazı şirketler bunu
şimdiden gerçekleştirdiler.

With the richness in resources of many countries in
the African continent, turning these resources to semifinished and/or finished products, the realization of
feasible structural changes and infrastructure targets,
and development of service sectors are required.

Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelerin birçoğunun kaynak
zenginliği ile bu kaynakların yerinde yarı mamul ve/
veya mamul haline getirilmesi, uygulanabilir yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi, altyapı hedeflerinin
realize edilmesi ve hizmet sektörlerinin geliştirilmesi
gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye gibi yeterli tecrübe
ve teknolojiye sahip, fiyat/kalite dengesinde önemli
başarısı olan, yatırım, üretim, servis ve işletme
konularında çok deneyimli bir ülkenin, istisnasız tüm

Therefore, it is an undeniable truth that a country
that has necessary experience and technology, has
important success in price/quality balance, has many
experiences in investment, production, service, and
operating, such as Turkey, is a true partner for all of
the African countries.
The mutual benefit that Turkey has established with
Africa in the last 15 years, now turned into a strategic

www.turkeyafricaforum.org
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partnership based on mutual progress, and the political
relationship between Turkey and the African countries
are improved gradually. The fact that the total value
of the direct investments of Turkey in Africa is 100
million dollars in 2003 and increased to 6.5 billion
dollars in 2018 is the most important proof of this
“win-win” partnership. With these investments, 78
thousand persons of the workforce were created,
and Turkey has become one of the companies that
creates employment in Africa the most. The aforesaid
investments are concentrated in textile, iron and steel,
agriculture, food, cement, white goods, and energy
sectors.

TABEF, Afrika ülkelerinin öncelikli projelerini
ve önde gelen iş insanlarını Türk girişimci ve
sanayicileriyle buluşturmuştur

Afrika ülkeleri için doğru bir ortak olduğu yadsınamaz
bir gerçektir. Türkiye’nin Afrika ile son 15 yıl içerisinde
kurmuş olduğu karşılıklı fayda ve ortak kalkınmaya
dayalı güçlü ilişki artık stratejik bir ortaklığa dönüşmüş
ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki siyasi ilişkiler
giderek güçlenmiştir. Türkiye’nin Afrika’daki doğrudan
yatırımlarının toplam değeri 2003 yılında 100 milyon
dolar iken, 2018 yılında bu rakamın 6,5 milyar dolara
yükselmesi bu “kazan-kazan” ortaklığının en önemli
kanıtıdır. Bu yatırımlarla birlikte 78 bin kişilik iş gücü
yaratılmış ve Türkiye, Afrika’da en çok istihdam
yaratan ülkelerden biri olmuştur. Söz konusu
yatırımlar tekstil, demir-çelik, tarım, gıda, çimento,
beyaz eşya ve enerji alanlarında yoğunlaşmıştır.

In 2018, an investment of 42 million dollars was made
in South Africa in the field of iron and steel, and the
foundations of an investment of 500 million dollars in
textile in Burkina Faso and 2 billion dollars in iron
and steel in Senegal were laid.
In addition, the interest of Turkish companies in
mining and hotel management has started to increase.
Also, Turkey sees the African diaspora as a key to
the development of the Continent and gives utmost
importance to the diaspora in terms of cooperation
about priority areas and the market, knowledge, and
experience, and trade and investment for economic
tendencies, career opportunities, and development.

2018 yılında demir-çelik alanında Güney Afrika’da
42 milyon dolar Senegal’de 2 milyar dolar Burkina
Faso’da da tekstil alanında 500 milyon dolar değerinde
yatırımın temelleri atılmıştır. Ayrıca, Türk firmalarının
madencilik ve otelcilik alanlarına da ilgisi artmaya
başlamıştır. Türkiye, Afrika diasporasını kıtanın
gelişiminde bir anahtar olarak görmekteydi; Afrika’da
ticaret ve yatırım konusunda yapılacak iş birlikleri ve
ortaya çıkacak iş fırsatları açısından da diasporaya
oldukça önem vermekteydi. 2018, artılarıyla eksileriyle,
dünyanın değişen siyasi ve ekonomik şartlarıyla,
Zambezi1 nehrinde rafting yapmak gibi geçerken
Türk Sanayicileri kaybettikleri pazarlar sebebiyle yeni
yer arayışlarına yönelmişlerdir. Bu bağlamda, Afrika
pazarını tanıtan en önemli etkinliklerden biri olan
TABEF, Afrika ülkelerinin öncelikli projelerini ve önde
gelen iş insanlarını Türk girişimci ve sanayicileriyle
buluşturmuştur.

With the pros and cons of the changing political and
economic conditions of the world, 2018 was like
rafting on the Zambezi River, Turkish Industrialists
were looking for new markets because of the markets
they have lost. In this context, TABEF, one of the most
important events that promote the African market,
brought together priority projects and leading
businesspeople of African countries with Turkish
entrepreneurs and industrialists.
We hope to see you again on this platform which is
planned for the third time in Istanbul in 2020.
Best regards,

TABEF, brought together priority projects
and leading businesspeople of African
countries with Turkish entrepreneurs and
industrialists

2020 yılında İstanbul’da üçüncüsü planlanan bu
platformda tekrar görüşmek dileğiyle.
1

Doğu Afrika’da bir Nehir / 1A River in East Africa

www.turkeyafricaforum.org
15

TÜRKİYE-AFRİKA II. EKONOMİ VE İŞ FORUMU / TURKEY-AFRICA II. ECONOMIC AND BUSINESS FORUM

Hakkında About

A

African Union (AU) that aims to provide the political,
social and economic integration, accelerating the
development, protecting peace and stability, and
embracing democracy and good administration
principles in Africa, accepted Turkey as its strategic
partner of Africa in 2008 and the Turkey-Africa
Cooperation Summit was realized in Istanbul
on August 18-21, 2008. At the aforesaid summit,
documents titled “Turkey-Africa Cooperation Istanbul
Declaration: Cooperation and Solidarity for a Joint
Future” and “Cooperation Framework for TurkeyAfrica Partnership” were accepted. “Turkey-Africa
Business Forum” that organized simultaneously with
the summit, provided that the opportunities of our
country to African bureaucrats and businessmen.

frika’da politik, sosyal ve ekonomik
bütünleşmenin sağlanması, kalkınmanın
hızlandırılması, barış ve istikrarın korunması
ile demokrasiyle iyi yönetim ilkelerinin
benimsenmesini hedefleyen Afrika Birliği (AfB) 2008
yılında Türkiye’yi kıtanın stratejik ortağı olarak kabul
etmiş ve Türkiye-Afrika İş birliği Zirvesi 18-21 Ağustos
2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu zirvede, “Türkiye-Afrika İş birliği İstanbul
Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek için İş birliği ve
Dayanışma” ve “Türkiye-Afrika Ortaklığı için İş birliği
Çerçevesi” başlıklı belgeler kabul edilmiştir. Zirve
ile eşzamanlı olarak düzenlenen “Türkiye-Afrika İş
Forumu”, ülkemizin ekonomik imkânlarının Afrikalı
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In this period that the African initiative of Turkey,
since 2003 applied within the frame of “win-win”
policy, completed its 15th year, the trade volume
between Turkey and Africa was increased 4 times in
between 2003-2018 and reached 20.6 billion dollars.
In the same period, its imports increased by two and a
half times. While Turkish direct investments in Africa
approached 6.5 billion dollars in 2017, it has provided
78,000 jobs throughout the Continent, up to the present.
The volume of the projects undertaken by Turkish
contracting companies in Africa has exceeded 64
billion dollars. As of 2018, our exports to the African
continent increased by 23.9% compared to the previous
year.

bürokratlara ve iş adamlarına tanıtılmasını sağlamıştır.
Türkiye’nin 2003 yılından beri “kazan-kazan” politikası
çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımın 15.
yılını tamamladığı bu süreçte, Türkiye’nin Afrika’yla
ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat
yükselerek 20,6 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı süre
içerisinde ithalatı ise iki buçuk katına çıkmıştır. Türk
doğrudan yatırımları, Afrika’da 2017’de 6,5 milyar
dolara yaklaşırken kıta genelinde bugüne dek 78.000
istihdam sağlanmıştır. Türk müteahhitlik şirketleri
tarafından Afrika’da alınan projelerin hacmi 64
milyar doları geçmiş durumdadır. 2018 yılı itibariyle
Afrika kıtasına ihracatımız bir önceki yıla göre %23,9
oranında artmıştır.

In the interest of Turkey on Africa, the following 4
points shine out: the historical links from 15th and 16th
centuries, the work on strengthening the economic and
political links, the cultural activities in the continent,
and the humanitarian aid. Within the scope of all
these evaluations, Turkey should sell more products
and service to the third countries over the continent,
by making more investments in African countries,
to overcome the idea of Turkey is only an exporter
country by its rivals in the continent and upgrading
this good relations built with the African countries
which wants to produce with added value and market
their products with their own names. This will also
reinforce the “win-win” policy and increase the rate
of mutual profit.

Türkiye’nin Afrika’ya olan bu ilgisinde kıta ile 15.ve 16.
yüzyıllara dayanan tarihî bağları, ekonomik ve siyasi
bağlantıları güçlendirmeye çalışması, kıtadaki kültürel
faaliyetleri ve insani yardımları ön plana çıkmaktadır.
Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, artık katma
değerli üretime geçmek ve ürünlerinin kendi adıyla
pazarlanmasını isteyen Afrika ülkeleriyle kurulan
bu iyi ilişkilerin bir üst seviye çıkarılması ve kıtadaki
rakiplerinin Türkiye’nin sadece ihracatçı bir ülke
algısı yaratma çabalarının kırılması için Türkiye’nin
Afrika ülkelerinde daha çok yatırım yaparak kıta
üzerinden üçüncü ülkelere ürün ve hizmet satması
gerekmektedir. Bu durum hâlihazırda, yürütülen
“kazan-kazan” politikasını pekiştirecek ve karşılıklı
kâr oranını arttıracaktır.

Within this context, in the scope of developing
commercial and economic relations strategy with
Africa, which is conducted by our Ministry of
Commerce, it was aimed that in the scope of TurkeyAfrica Economic and Business Forum (TABEF),
which was organized by DEİK/Turkey-Africa Business
Councils in every two years, presenting the promotive
elements and existing successful examples of the
Turkish investments in Africa. This platform where
political leaders and senior decision-makers in Africa
and managers of important funds and project portfolios,
leading business people to come together, the future of
the continent is discussed and cooperation is formed
in this direction, is organized under the auspices of
President of the Republic of Turkey, in cooperation
with the African Union (AU) and is hosted by the
T.R. Ministry of Commerce and Foreign Economic
Relations Board (DEIK). T.R. Ministry of Foreign

Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığımız tarafından
yürütülen Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi stratejisi kapsamında DEİK/TürkiyeAfrika İş Konseyleri tarafından iki yılda bir organize
edilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu
(TABEF) ile Afrika’da Türk yatırımlarını teşvik edici
unsurların ve mevcut başarılı örneklerin sergilenmesi
amaçlanmaktadır. Afrika’daki siyasi liderler ve üst
düzey karar alıcılar, önemli fon ve proje portföylerinin
yöneticileri ile önde gelen iş insanlarının bir araya
geldiği; kıtanın geleceğinin tartışıldığı ve bu doğrultuda
iş birliklerinin oluşturulduğu platform, T.C. Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
himayelerinde, Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle, T.C.
Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun
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Affairs, Türk Eximbank, the Turkish Cooperation
and Coordination Agency (TİKA), the Administration
for Turks Living Abroad and Related Communities
(YTB), Turkish Airlines (THY) and DEİK Founding
Organizations also support the event.

(DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir. T.C.
Dışişleri Bakanlığı, Türk Eximbank, Türk İş birliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava
Yolları (THY) ve DEİK Kurucu Kuruluşları da etkinliğe
destek sağlamaktadır.

Within the scope of the Forum, a session in which
Turkish companies that have made significant
investments in Africa will convey their experiences,
thematic panel where important investment projects
and financing instruments in Africa, especially in the
infrastructure, transportation and energy sectors,
will be discussed by the guest Ministers and project
presentations of the participating countries bilateral
business meetings, training seminars for African young
and women entrepreneurs, facility and industrial
zone visits are organized. An exhibition area is being
created in which African countries can introduce the
culinary culture, clothing style, and handicrafts. Also, A
networking meeting will be held that gathers the CEOs
of the leading firms of Turkey and Africa.

Forum kapsamında, Afrika’da önemli yatırımlar
gerçekleştirmiş Türk firmalarının deneyimlerini
aktaracağı oturumlar; altyapı, ulaşım ve enerji
sektörleri başta olmak üzere Afrika’da önemli yatırım
projeleri ve finansman araçlarının misafir Bakanlar
tarafından tartışılacağı tematik paneller ile katılımcı
ülkelerin proje sunumları, ikili iş görüşmeleri, Afrikalı
genç ve kadın girişimciler için eğitim seminerleri, tesis
ve sanayi bölgesi ziyaretleri organize edilmektedir.
Ayrıca Afrika ülkelerinin mutfak kültürünün, giyim
kuşam tarzının, el sanatlarının tanıtılabilecekleri
bir sergi alanı da oluşturulmakta ve Türkiye ile
Afrika’nın lider firma CEO’larının bir araya geleceği
bir networking toplantısı düzenlenmektedir.

The event is attended by representatives of companies
from 54 countries operating in Printing, Broadcasting,
and Media, Information Technologies, Consulting and
Training, Durable Consumer Goods, Furniture and
Forestry Products, Energy, Food, Agriculture and
Livestock, Service, Construction Environment and
Building Materials, Logistics, Machinery, Metals and
Mining, Automotive and Side Industry, Health, Textiles
and Leather sectors.

Etkinliğe, 54 ülkeden Basım, Yayın ve Medya, Bilgi
Teknolojileri, Danışmanlık ve Eğitim, Dayanıklı Tüketim,
Mobilya ve Orman Ürünleri, Enerji, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, Hizmet, İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri,
Lojistik, Makine, Metal ve Maden, Otomotiv ve Yan
Sanayi, Sağlık, Tekstil ve Deri sektörlerinde faaliyet
gösteren firmaların temsilcileri iştirak etmektedir.
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Katılımcı Profili Participant Profile
• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Afrika Ülkeleri Devlet Başkanları
• Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ve Afrika Ülkeleri Bakanları (Ticaret, Yatırım, Ekonomi ve Maliye)
• Uluslararası Teşkilatlar ve Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukları (ECOWAS, COMESA)
• Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
• Sanayi ve Ticaret Odaları
• Türkiye ve Afrika’daki İş Dernekleri, Meslek Kuruluşları ve Girişimciler
• Türkiye’deki Afrika Ülkeleri Diplomatik Misyonları
• Türkiye ve Afrika’dan Kitlesel Medya Kuruluşları
• President of the Republic of Turkey, Term President of the African Union, and Presidents of African Countries
• Turkish Minister of Commerce and Ministers of African Countries (Trade, Investment, Economy, and Finance)
• International Organizations and Regional Economic Communities in Africa (ECOWAS, COMESA)
• Non-Governmental Agencies (NGOs)
• Chambers of Commerce and Industry
• Business Associations in Turkey and Africa, Professional Organizations, and Entrepreneurs
• African Diplomatic Missions to Turkey
• Mass Media Institutions in Turkey and Africa

Katılımcı Ülkeler Participant Countries
Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Fas, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon,
Gambia, Gana, Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya,
Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller,
Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya, Zimbabve.
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Morocco, Burundi, Algeria, Djibouti, Chad, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia,
Cote d’Ivoire, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea, South Africa, South Sudan, Cameroon, Kenya, Comoros Union,
Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Egypt,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Central African Republic, Rwanda, Sahara Democratic Arab Republic, Sao
Tome and Principe, Senegal, the Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Green
Cape, Zambia, Zimbabwe.
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Hedefler Aims

Afrika ve Türkiye’deki iş çevrelerinin
farkındalık seviyelerinin arttırılması,

Her iki tarafta yatırım fırsatlarının tespit
edilmesine yönelik hem Türk hem de Afrikalı
özel sektör girişimcilerinin teşvik edilmesi,

Increasing the level of awareness of the
business world in Africa and Turkey,

Encouraging both Turkish and African
private sector entrepreneurs to identify
investment opportunities on both sides,

Türkiye-Afrika ticari ve ekonomik
ilişkilerinin mevcut durumunun
incelenmesi,

Afrika’daki Türk yatırımlarına yönelik yeni
yaklaşımların değerlendirilmesi,

Examining the current state of trade and
economic relations of Turkey-Africa,

Evaluation of new approaches to Turkish
investments in Africa,

Türkiye ve Afrika arasında iş birliği
fırsatlarının ortaya çıkarılması ve bu
süreçteki zorlukların görüşülmesi,

Afrikalı Bölgesel Ekonomik Topluluklar ile
bir diyalog platform başlatılması.

Discovering the cooperation opportunities
in Turkey and Africa and discussing the
obstacles in this process,

Starting a dialogue platform with the
Regional Economic Communities in Africa.

www.turkeyafricaforum.org
20

Türk ve Afrikalı Yatırımcılar

Hizmet Sağlayıcılar

Turkish and African Investors

Service Providers

Halihazırda mevcut fırsatların görüşülmesi,
Discussing the present opportunities,

İş faaliyetleri, uzmanlık ve bilgi ve deneyimlerin
tanıtılması,
Presentation of business activities, expertise and
knowledge, and experience,

Türk kamu ve özel işletmeciler ile ilişkilerin
tesis edilmesi,
Establishment of relations with Turkish public
and private operators,

Potansiyel müşteri ağınızın geliştirilmesi,

Improving your potential customer network,

Uzmanlık ve işinizin tanıtılması,

Doğrudan ticari ve medya avantajları elde edilmesi.
Obtain direct commercial and media advantages.

Expertise and promotion of your business,

Türk yöneticiler ve ekonomik aktörlerle
bir araya gelinmesi,
Meeting with Turkish executives and economic
actors,

Türk ve Afrikalı medyaya öncelikli
erişim sağlanması.
Priority access to Turkish and African media.
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Avantajlar
Advantages

Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı,
Presentation of companies’ products and services,

Başlıca küresel ekonomik Türk yatırımcılar ile
ilişkilerin tesis edilmesi,
Establishing relations with primary global
economic Turkish investors,

Bireysel ve ülkelerin öncelikli projelerinin tanıtımı,
Presentation of individual and country priority
projects,

Uluslararası ve kıtasal medya ve iş dünyasıyla
yakın ilişkilerin kurulması,
Establishing close relations with international and
continental media and business world,

Finansman araçları hakkında bilgi edinilmesi
ve finans kuruluşları ile bağlantı kurulması,
Obtaining information about financial instruments
and establishing links with financial institutions,

Karar vericiler ve ekonomik aktörler ile irtibatların
geliştirilmesi.
Developing contacts with decision-makers and
economic actors.

RAKAMLARLA TABEF /TABEF IN NUMBERS
Devlet Başkanı
President
Bakan
Minister
İş İnsanı
Business Person
Resmi Heyet
Official Delegation
Konuşmacı
Speakers
Basın
Press
Ülke
Country
Sunum
Presentation
İş Görüşmeleri-2 Gün
Business Meetings-2 Days
Resmi Anlaşma
Official Agreements

2016: 2			
2016: 2			
2016: 35			
2016: 35			
2016 Türkiye: 1.770, Afrika: 1.213			
2016 Turkey: 1.770, Africa: 1.213			
2016: 186			
2016: 186			
2016: 44			
2016:44 			
2016 Türkiye: 196, Afrika: 40			
2016: 44			
2016: 49			
2016: 49			
2016 Sunum: 27, Ülke: 23, Takipçi: 1.623			
2016: Presentation: 27, Country: 23, Followers: 1.623		
2016: 5.200			
2016: 5.200			
2016: 13			
2016: 13			
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2018: 2
2018: 2
2018: 30
2018: 30
2018 Türkiye: 1.800, Afrika: 850
2018 Turkey: 1.800, Africa: 850
2018: 245
2018: 245
2018: 42
2018: 42
2018 Türkiye: 143, Afrika: 32
2018 Turkey: 143, Africa: 32
2018: 47
2018: 47
2018 Sunum: 14, Ülke: 11, Takipçi: 976
2018 Presentation: 14, Country: 11, Followers: 976
2018: 3.500
2018: 3.500
2018: 4
2018: 4

Geçmiş Forumlar
Previous Forums

Türkiye-Afrika I. Ekonomi ve İş Forumu | 2-3 Kasım 2016 | İstanbul

Turkey-Africa I.Economic and Business Forum | November 2-3, 2016 | Istanbul

T

.C. Ekonomi Bakanlığı ev sahipliği ve Afrika
Birliği Komisyonu iş birliğinde, DEİK’in
koordinasyonu ve TİM’in katkılarıyla
düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve
İş Forumu, 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirildi.

Turkey-Africa Economic and Business Forum hosted
by the Republic of Turkey Ministry of Economy, in
coordination with the African Union Commission
(AUC) and Foreign Economic Relations Board
(DEİK) and with the contributions of Turkish Exports
Assembly (TIM) was held on 2-3 November 2016 in
Istanbul.

Türkiye ve 42 Afrika ülkesinden 2.365 üst düzey yetkili,
iş insanı ve girişimciyi bir araya getiren Forum’un
açılış törenine, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Çad’ın Devlet
Başkanı Idriss Déby Itno’nun yanı sıra T.C. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, Afrika ülkelerinden bakanlar,
özel sektör kuruluş başkanları ve firma temsilcileri,
Afrika Birliği ile Afrika Kalkınma Bankası’nın üst düzey
temsilcileriyle Afrika bölgesel ekonomik topluluklarının
genel sekreterleri katıldı.

President of the Republic of Turkey Recep Tayyip
Erdoğan and the Term Chairman of African Union,
President of the Republic of Chad Idriss Déby
participated in the opening ceremony of the forum.
Minister of Economy of the Republic of Turkey
Nihat Zeybekci, Economy, Trade, Investment, and
Finance Ministers of 42 African countries, chairs, and
presidents of Chambers, NGOs, business associations
and professional organizations, senior representatives
of African Union and African Development Bank and
Secretary Generals of African Regional Economic
Communities have participated in the Forum.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılış
oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Forumun Türkiye ile Afrika kıtası ve Afrika Birliği ile
yürütülen yakın iş birliğinin bir meyvesi olduğunu
söyledi. Sınır ve mesafelerin anlamını yitirip dünyanın
köye dönüştüğü bir süreçten geçtiğine ve bu dönemin
bir girdap gibi tüm ülkeleri içine aldığına işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küreselleşme adına, tek bir
reçetenin, tek bir gelişme-kalkınma modelinin, tek
bir yönetim sisteminin diğer ülkelere dayatıldığını
görüyoruz. Bu dayatmadan sadece Türkiye gibi
yükselen güçler değil, Afrikalı, Güney Amerikalı ve
Asyalı dostlarımız da payını alıyor” dedi.

President Erdoğan, who gave a speech in the opening
ceremony of the stated that the Turkey-Africa
Economic and Business Forum is an outcome of the
close collaboration between Turkey and the African
continent and the African Union. President Erdoğan,
pointed out that the world has been gone through a
process where physical borders and geographical
distances are almost meaningless and therefore, the
entire world has been transformed into a single ‘global
village’ and this process just like a vortex engulfing
the entire countries in, stated that “we observe that a
single recipe, a single progress development model,
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a single management system is imposed upon other
nations in the name of globalization. Not only Turkey
but also our African, South American and Asian friends
take their share from this imposition”.

Afrika’nın öncelikleri, toplumsal hassasiyetleri,
yüzlerce yıllık kültür ve geleneklerinin dikkate
alınmadığı küreselleşme anlayışını ‘yeni bir
sömürgecilik modeli ve modern bir kölelik düzeni’
olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
yeni kolonyalizm modelinde, 2-3 asır önce ellere ve
ayaklara vurulan prangalar, şimdi ülke ekonomimize,
sanayimize, siyasal sistemimize ve zihinlerimize
vurulmak isteniyor” şeklinde konuştu.

President Erdoğan, describing the globalization
approach in where the priorities, social sensitivities,
culture and traditions of hundreds of years of Africa
are not taken into consideration as ‘a new colonialism
model and a modern slavery order’, further stated that
“in this new colonialism model, the shackles fettered
on hands and feet 2-3 centuries ago now are again
wanted to be fettered on our countries’ economies,
industries, political systems, and minds.” The President
of Chad, who is the Term Chairman of African Union,
Idriss Déby Itno stated in his speech in the opening
ceremony of the Forum that the trade volume between
Turkey and Africa has tripled in the last decade, said
that “the tendency in this Forum has shown us that
the said trade volume tends to grow stronger and
consolidate incrementally in the next years”.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Çad’ın Devlet Başkanı
Idriss Déby Itno ise, Forumun açılışında yaptığı
konuşmada, Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret
hacminin son 10 yılda 3’e katlandığını belirterek,
“Bu Forumdaki eğilim bize, söz konusu bu ticaret
hacminin, önümüzdeki yıllarda daha da katlanarak
güçleneceğini göstermektedir” dedi.
Dünya ekonomisi bir kriz ve gerileme içindeyken
Forumun en önemli amacının, Türkiye ve Afrika
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, her iki tarafa
da fayda kazandırılması ve ilişkilerin daha önemli
boyutlara çıkartılması olduğunu vurgulayan Itno,
“Afrika su ve ham madde gibi kaynakları çerçevesinde
önemli bir zenginlik sunmaktadır. Ayrıca Afrika
genç nüfusu ve demografisiyle de önemli bir fırsat
sunmaktadır. Birçok Afrika ülkesi daha fazla yabancı
yatırım çekebilmek ve ekonomilerini güçlendirebilmek
için birçok önemli reformlar gerçekleştirmiştir”
ifadelerini kullandı.

The President of Chad Idris Déby Itno emphasizing
that the most significant objective of the Forum, while
the world economy is in crisis and recession, is to
reinforce the relations between Turkey and Africa,
providing benefits to both counterparts and to advance
and progress the relations towards higher levels, stated
that “Africa offers substantial resources within the
frame of water and raw materials. Furthermore,
Africa provides a significant opportunity with its young
population and demography. Many African countries
have gone through substantial reforms to attract more
foreign investments and strengthen their economies”.

Forumun açılış töreninde ayrıca Afrika Birliği
Komisyonu’nun Ekonomik İşler Komiseri Dr. Antony
Mothae Maruping, Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkanı
ve Etiyopya Ticaret Odası Başkanı Solomon Afework
ile 2015-2017 dönemi DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan
da konuşmalarını yaptı.

The African Union Commissioner for Economic Affairs
Dr. Antony Mothae Maruping, President of Pan African
Chambers of Commerce and Ethiopian Chamber of
Commerce Mr. Solomon Afework and Mr. Ömer Cihad
Vardan, DEIK President in the 2015-2017 period, has
addressed a speech in the opening ceremony of the
Forum. After the session, B2B meetings were held in
where country and project presentations were made
simultaneously between B2G and Turkish and African
private sector representatives.

Oturumun ardından eş zamanlı olarak ülke ve proje
sunumlarının yapıldığı B2G ile Türk ve Afrika özel sektör
temsilcileri arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
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ürkiye-Afrika Tarım Bakanları Birinci Toplantısı
ve Tarım İş Forumu, T.C. Başbakanı Binali
Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği
Dönem Başkanı Prof. Alpha Condé, T.C. Tarım,
Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, T.C. Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu
Başkanı Moussa Faki Mahamat ve DEİK Başkanı
Ömer Cihad Vardan’ın katılımları ile 27-28 Nisan 2017
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 54 ülkeden
2 Cumhurbaşkanı, 48 Bakan, 14 Bakan Yardımcısı, 46
uluslararası kurum temsilcisi, 184 bürokrat ve 1000’in
üzerinde iş insanını buluşturan Zirve, tarım finansman
modelleri, sulama teknolojileri, mevsimsel esneklik,
tarım ticareti ve yatırımlar, tarım endüstrisi, kırsal
kalkınma ve genç istihdamı, gıda ile beslenme temalı
panellere ev sahipliği yaptı.

Turkey-Africa 1st Agriculture Ministers Meeting And
Agribusiness Forum will be held on April 27-28,
2017 in Antalya with the participation of T.R. Prime
Minister Binali Yildirim, President of Guinea and
Term President of African Union Prof. Alpha Condé,
T.R. Minister of Agriculture, Food and Livestock
Faruk Çelik, T.R. Minister of Foreign Affairs Mevlüt
Çavuşoğlu, President of African Union Commission
Moussa Faki Mahamat and President of DEİK Ömer
Cihad Vardan. Bringing 2 Presidents, 48 Ministers,
14 Deputy Ministers, 46 international institutions
representatives, 184 bureaucrats, and more than 1000
businesspeople from 54 countries, the Summit hosts
agricultural financing models, irrigation technologies,
seasonal flexibility, agricultural trade and investments,
agricultural industry, rural development and youth
employment, and food and nutrition themed panels.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Afrika
Birliği Komisyonu (AFBK) organizasyonu, T.C. Ekonomi
Bakanlığı, DEİK, TİM, MÜSİAD, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği ve THY iş birliğiyle
düzenlenen Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, bu Zirve’nin sadece Türkiye
ve Afrika için değil, dünyanın geleceği için de çok önemli
olduğunu söyledi. İnsanlığın küresel sorunlara çözüm
üretmekte yetersiz kaldığını vurgulayan Başbakan
Yıldırım, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son on
yılı aşkın süredir devam eden samimi iş birliğinin ve
iletişimin dünyaya örnek olması gerektiğini ifade etti.
Afrika açılımı kapsamında Türkiye’nin, kıtanın birçok
ülkesine üst düzey ziyaret gerçekleştirdiğine değinen
Yıldırım, “Bizim Afrika ülkeleri ile olan ilişkimiz tek
taraflı değil, karşılıklıdır” cümlesini kaydetti. Türkiye’nin
Afrika’ya ilk adımı kıtaya ulaşım ve erişim imkânlarını
artırmakla başladığını vurgulayan Başbakan Yıldırım,
ikinci adımın Büyükelçiliklerin açılması olduğunu ifade
etti ve daha fazla Büyükelçiliğin Afrika ülkelerinde
çalışmaya devam edeceğini söyledi. “Bugün itibariyle
Afrika ile ilişkilerimizi, tek taraflı menfaat üzerine
değil, karşılıklı olarak geliştirmenin zamanı gelmiştir”
diyen Başbakan Binali Yıldırım, Zirve kapsamında
düzenlenen İş Forumu ve B2B görüşmelerin bu amacı

T.R. Prime Minister Binali Yıldırım, who gave the
opening speech in the Summit that is organized by T.R.
Ministry of Food, Agriculture and Livestock and African
Union Commission (AfUC) and with the cooperation
of T.R Ministry of Economy, DEİK, TİM, MÜSİAD,
Turkey Agricultural Cooperative Credit Associations
and THY, said that this Summit is not only important for
Turkey and Africa, but also for the future of the world.
Prime Minister Yıldırım stated that the humankind fell
short on solving global problems and that the genuine
cooperation and communication continuing between
Turkey and African countries more than ten years
should be an example to the world. Prime Minister
Binali Yıldırım mentioned that Turkey has made many
senior-level visits to many African countries in the
scope of African initiative, said: “our relationship with
African countries are not unilateral, they are mutual”.
Prime Minister Yıldırım emphasized that the first step of
Turkey to Africa is increasing the transport and access
opportunities to the continent, and the second step will
be opening embassies and said that more embassies
shall operate in African countries. Prime Minister
Binali Yildirim said “As of today, it is time to develop
our relations with Africa mutually, not on one-sided
interest” and he added that the Summit held within the
scope of the Business Forum and B2B meetings provide
an important opportunity for this purpose.
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Prof. Alpha Condé, President of the African Union,
President of Guinea, in its opening speech of the Forum
said that despite the great potential, the agricultural
sector in Africa has not yet reached the desired
level, and further efforts are needed in the fields of
agricultural financing, rural development, and the
agricultural industry. Guinea President Prof. Condé
reminded that investments are highly important for
agricultural development, said that they need more
partnership and cooperation with Turkey in order
to realize the 2063 Agenda that determined within
the scope of Turkey-Africa Partnership; and again
reminded that Turkey-Africa First Agriculture Ministers
Meeting And Agribusiness Forum is an important
platform to develop this cooperation.

gerçekleştirmede önemli bir fırsat sunduğunu da
sözlerine ekledi.
Afrika Birliği’nin Dönem Başkanı, Gine’nin Devlet
Başkanı Prof. Alpha Condé ise, Forumun açılışında
yaptığı konuşmada; barındırdığı büyük potansiyele
rağmen Afrika’da tarım sektörünün henüz arzu edilen
seviyeye ulaşamadığını, buna bağlı olarak tarımın
finansmanı, kırsal kalkınma ve tarım endüstrisi
alanlarında daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu
söyledi. Tarımsal kalkınma için yatırımın çok önemli
olduğunu hatırlatan Gine Devlet Başkanı Prof. Condé,
Türiye-Afrika Ortaklığı kapsamında belirlenen 2063
Gündemi’nin yerine getirilmesi için Türkiye ile daha fazla
ortaklığa ve iş birliğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine
ekledi; Türkiye-Afrika Tarım Bakanları BirinciToplantısı
ve Tarım İş Forumu’nun bu iş birliğini geliştirmek için
önemli bir platform olduğunu hatırlattı.

T.R. Agriculture, Food and Livestock Minister Faruk
Çelik, by reminding that Africa’s share of the global
economy is only 3, said while the continent hosts 15
percent of the world’s population, it has 25 percent of
the world’s arable soil. Minister Çelik pointed out that
Africa’s potential on agriculture has not been properly
benefited, even though it has a big potential, and said
that Turkey is a partner country next to Africa in this
regard. Minister of Food, Agriculture and Livestock
Faruk Çelik, stated that “They will try to find African
solutions for African problems” in the summit, and said
he believes that agriculture and agribusiness between
Turkey and Africa shall increase in the following period,
and more frequent meeting will be made in agriculture
sector between Turkey and African countries.

Afrika’nın küresel ekonomideki payının sadece yüzde
3 olduğunu anımsatan T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, kıtanın dünya üzerindeki nüfusun
yüzde 15’ine tarıma elverişli toprakların yüzde 25’ine
sahip olduğunu söyledi.
Afrika’nın tarım alanındaki potansiyelinin doğru
değerlendirilmediğine dikkat çeken Bakan Çelik,
Türkiye’nin bu noktada kıtanın yanında ortak bir
ülke olduğunu söyledi. Zirve kapsamında, Afrika’nın
sorunlarına çözümler üretilmeye çalışılacağını ifade
eden Çelik, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Afrika
arasında tarım ticaretinin artacağına kanaat getirdi.
Ayrıca Çelik, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında tarım
alanında gerçekleştirilen ziyaretlerin sıklaştırılacağını
bildirdi. Bakan Çelik, Türkiye’nin başlattığı ‘Millî Tarım’
Projesinin, Afrikalı ülkeler tarafından da örnek alınması
gerektiğini vurguladı ve bu konuda Afrika ülkelerine
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Zirve’nin açılışında söz alan T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, 2005 yılında Türkiye tarafından başlatılan
Afrika açılımının bir ortaklık politikasına dönüştüğünü;
diplomatik ve ticari ilişkiler ile insani yardım ve eğitim
alanlarında da Afrika ile yeni bir döneme girildiğini
dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika Birliği gibi
bölgesel örgütler ile ilişkileri geliştirmekte samimi ve
kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Minister Çelik also stated that the ‘National Agriculture’
Project that Turkey has started should be taken as an
example by the African countries, and said that they,
as Turkey, are ready to give every kind of support to
African countries in this regard.
T.R Minister of Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu,
in his speech in the opening sessions, said that the
African initiative started in 2005 by Turkey now turned
into a partnership policy. Minister of Foreign Affairs
Çavuşoğlu pointed that a new period is realizing in the
relationships with Africa not just in diplomatic relations
but also humanitarian aid, education, and commercial,
and said that Tukey is genuine and determined on
developing relations with regional relations with
African Union.
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The Joint Communique was disclosed in the first
day of the Turkey-ECOWAS Economic and Business
Forum, which is hosted by T.R Ministry of Economy,
organized by DEİK, and it is first realized in Istanbul
on February 22-23, 2018, after the meeting of the
Ministers.

Bildiride, Türkiye ve ECOWAS üyesi ülkeler arasında
imzalanan Ticaret ve Yatırım İş birliği Anlaşması
kapsamında ticaretin dengeli bir şekilde artırılması
vurgusu yapıldı. Toplantıda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ile Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili Yeşil
Burun, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bisau, Liberya,
Mali, Nijer, Nijerya Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone
ve Togo ECOWAS üyesi ülkelerinin Bakanları ve DEİK
Başkanı Nail Olpak yer aldı.

In the joint communique of the Forum, increasing the
trade in a balanced way in the scope of the Trade and
Investment Cooperation Agreement signed between
Turkey and ECOWAS member countries. Minister of
Economic Affairs Nihat Zeybekci and Benin, Burkina
Faso, Cote d’Ivoire Green Nose, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Republic
of Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo ECOWAS
member countries and President of DEIK took part
in the meeting.

.C. Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde
DEİK organizasyonu ile 22-23 Şubat
2018 tarihlerinde İstanbul’da birincisi
gerçekleştirilen Türkiye-ECOWAS Ekonomi
ve İş Forumu’nun ilk gününde Bakanlar toplantısının
ardından ortak bir bildiri açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, üç ana konu üzerinde durduklarını
hatırlatarak, “Türkiye ve ECOWAS ülkeleri arasında
bugün DEİK ile çok verimli bir foruma imza attık.
Ortak komisyon kurulması, ortak komisyon ile etki
değerlendirmesi yapılması ve ECOWAS ile Türkiye
arasında en üst düzey katılımla sektör ve şirketler
bazlı eşleştirmelerin olduğu zirvelerin her yıl yapılması
olmak üzere üç ana konu üzerinde durduk. Türk
yatırımlarının bölgede nasıl arttırılacağını konuştuk.
ECOWAS etkinliği çerçevesinde Türkiye ve Batı
Afrika’dan katılan 500’ü aşkın iş dünyası temsilcisiyle
1000’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi” dedi.

The Minister of Economy Nihat Zeybekci, who spoke in
the press conference explained that they are dwelling
on three main subjects and said “We have made a
very efficient forum with DEİK between Turkey and
ECOWAS countries. We have dwelled on three main
subjects as building joint commission, making impact
assessment with the joint commission, and making the
summits, in which matching sectors and companies
with the highest participation from ECOWAS and
Turkey, every year. We talked about how to increase
Turkish investments in the region. In the scope of
ECOWAS event, more than 1000 bilateral business
meetings were realized with the participation of more
than 500 business world representatives from Turkey
and West Africa.”

Forum neticesinde, ECOWAS üyesi ülkeler ile
Türkiye arasında ticaret ve yatırım finansman
mekanizmalarının geliştirilmesi, lojistik bağlantının
iyileştirilmesi, DEİK ile Batı Afrika Ticaret ve Sanayi
Odaları Federasyonu (FEWACCI) arasında diyalog
tesis edilmesi, özel sektör arasında ilişkilerin İş
Konseylerinin kurulması yoluyla güçlendirilmesi ve
Dünya Ticaret Örgütünün “Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşması”na uygun olarak iş birliğine dahil edilmesi
kararı alındı. Forumu’n ilk gününde gerçekleşen Gala
Yemeği’ne T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK

As a result of the forum it was decided: developing
trade and investment financing mechanisms with the
ECOWAS member countries and Turkey, improving
the logistics connection, establishing a dialogue
between DEİK and the Federation of Chambers of
Commerce and Industry of West Africa (FEWACCI),
strengthening relations between the private sector
through the establishment of Business Councils, and
Involvement of the World Trade Organization in
accordance with the Trade Facilitation Agreement
T.R. Minister of Economy Nihat Zeybekci, DEİK
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Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve
ECOWAS üyesi ülkelerinin Bakan ve temsilcileri katıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Tarihi bir gün
yaşadık. Bu zirve ile düzenlenen iş görüşmeleri de
çok başarılı oldu. İş görüşmelerinde bugün ve yarın
binlerce görüşme olacağını gördük. Afrika’nın yüzde
33’ünün yaşadığı ve Afrika millî gelirinin yüzde 25’inin
temsil edildiği ECOWAS ile kurumsal ve kalıcı bir iş
birliğine gitmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye
ile ECOWAS arasında ortak bir komisyon kurulacağını
belirten Bakan Zeybekci, ortak komisyon ile yapılması
gerekenleri en kısa sürede karar vereceklerini de
söyledi.

Zeybekci: “We want to have
institutional and permanent cooperation
with ECOWAS, where 33 percent of Africa
lives, and which represents 25 percent of
African national income”

Türkiye’nin ECOWAS ülkeleri ile dış ticaretinin yetersiz
olduğunu dile getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
“Etkinliğimizin ilk gününü hep birlikte başarı ile geride
bıraktık. ECOWAS bölgesinden gelen misafirlerimiz
ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri
ele aldık. Bu ilişkileri daha ileriye taşıyabilecek yollar
aradık. Bu önemli buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki
ekonomik ilişkilere, dostluğa ve iş birliğine önemli
katkılar sağlamasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.
Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nun ikinci

President Nail Olpak, TİM President Mehmet
Büyükekşi, and Ministers and representatives of
the ECOWAS member countries participated to the
Gala Dinner in the first day of the Turkey-ECOWAS
Economic and Business Forum.
Economy Minister Nihat Zeybekci said, “We had
a historic day. Business meetings organized with
this summit were also very successful. We have seen
that there will be thousands of interviews today
and tomorrow. We want to have institutional and
permanent cooperation with ECOWAS, where 33
percent of Africa lives, and which represents 25 percent
of African national income.” Minister Zeybekci said
that a joint commission will be established between
Turkey and ECOWAS and that they will determine
what needs to be done with this joint commission in
the shortest time.

Zeybekci: “Afrika’nın yüzde 33’ünün yaşadığı
ve Afrika millî gelirinin yüzde 25’inin temsil
edildiği ECOWAS ile kurumsal ve kalıcı bir iş
birliğine gitmek istiyoruz”

TİM President Mehmet Büyükekşi stated that the
foreign trade between Turkey and ECOWAS countries
are inadequate and said that “We all successfully
passed the first day of our event. We discussed the
economic and commercial relations between our
guests from the ECOWAS region and our countries.
We looked for ways to take these relationships
further. I hope that this important meeting will make
a significant contribution to economic relations,
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friendship, and cooperation between our countries.”
The second day of Turkey-ECOWAS Economic
and Business Forum began with “Success Story:
Experiences of Turkish Companies with Business or
Investment in ECOWAS Region” thematic session.

günü “Başarı Hikayesi: ECOWAS Bölgesinde İş veya
Yatırımı olan Türk Firmasının Deneyimleri” tematik
oturumuyla başladı.
Oturumun açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak,
ECOWAS ile Türk iş dünyası arasındaki potansiyel iş birliği
alanlarının görüşüldüğü İstanbul’daki İş Forumu’na
255 Afrikalı ve 550 Türk girişimcinin katıldığını,
forumda; ticaret ve yatırımların finansmanı, kamu
özel projeleri alanında örnek çalışmalar ve finansman
kaynakları gibi başlıkları masaya yatırdıklarını dile
getirdi. Türk müteahhitlik sektörü tarihinde ilk kez
bir Afrika ülkesinin birinci sıraya yerleştiğini belirten
Olpak, “2017 yılında Tanzanya’da 3,1 milyar dolarlık iş
alındı. Tanzanya, Türkiye’nin geleneksel pazarları olan
Rusya, Türkmenistan, Libya, Suudi Arabistan’ı geride
bıraktı. Müteahhitlik sektörümüz orta vadede, Sahra
Altı Afrika’yı yeni hedef pazar olarak belirlemiş gibi
görünüyor” diye konuştu.

Speaking at the opening of the session, DEİK Chairman
Nail Olpak stated that 255 African and 550 Turkish
entrepreneurs participated in the Business Forum in
Istanbul where potential cooperation areas between
ECOWAS and Turkish business world were discussed
and they discussed the financing of trade and investments
and exemplary projects and funding sources in publicprivate projects. Olpak by stating that for the first time
in the history of the Turkish contracting sector, an
African country has taken the first place, said “In 2017,
3.1 billion dollars of business was received in Tanzania.
Tanzania passed the general markets of Turkey: Russia,
Turkmenistan, Libya, and Saudi Arabia. In the medium
term, our contracting sector seems to have identified
Sub-Saharan Africa as its new target market.

Kıta ülkelerinin son 10 yılda yaklaşık yüzde 5 büyüme
başarısı gösterdiğini ifade eden Olpak, “Büyüme ile
orantılı olarak, şehirleşme ve modernizasyon ağı
buna paralel olarak ta inşaat ve enerji sektöründeki
gereklilikler artıyor. Altyapı gereklilikleri ve tüketim de
buna bağlı olarak değişiyor. Tarım alanında var olan
teknolojik altyapımızın Afrika’da uygulamaya konulması
mümkün. Üretimde verimlilik artışı hedeflendiği için,
tarıma ilişkin yapılacak yatırımlarda, arazi tahsisi de ayrı
bir seçenek olabiliyor. Ayrıca, gıda güvenliği alanında da
Afrika’da çok ciddi bir potansiyel var” şeklinde konuştu.

Olpak by stating that the continent countries have
achieved a growth rate of 5 percent in the last 10
years, said “In proportion to growth, the network of
urbanization and modernization is also increasing.
Requirements are increasing in the construction
and energy sectors. Infrastructure requirements and
consumption also change accordingly. It is also easily
possible to apply our agricultural technologies in
Africa. The land allocation may also be an option
since investments in agriculture are aimed at increasing
productivity in production. There is also a serious
potential for food safety in Africa.

Başarı hikayesini sunan Summa Yönetim ve İcra Kurulu
Başkanı Selim Bora ise, Sahra Altı Afrika’da 2010 yılından
bu yana yaptıkları çalışmaları ve kendi deneyimlerini
paylaştı. Afrika’nın Türk firmaları için yeni bir Pazar
yeri olduğuna dikkat çeken Bora, “Türk müteahhitlik
firmaları olarak geçmişte geleneksel pazarlar olan
Rusya, Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey
Afrika’yı bilirken, son 6-7 senedir Sahra Altı Afrika
üzerinde yoğunlaştık, bilmediğimiz yeni pazarlara girdik
ve buralarda yaptığımız işlerle sanıyorum Afrikalıları,
Sahra Altı Afrika’sını kendimize yakınlaştırdık. Türk
müteahhitliğinin ve imalat sanayisinin geldiği yeri
dünyanın anlaması gerekiyor” cümlelerini kaydetti.
www.tebforum.org

Presenting his success story, Selim Bora, Chairman of
the Board and the Executive Board of Summa, shared
his experiences and experiences in Sub-Saharan
Africa since 2010. Bora pointed out that Africa is a
new market for Turkish companies, and said “As
Turkish contracting firms, while we know the traditional
markets of Russia, Middle East, Central Asia, Eastern
Europe, and North Africa in the past, we have focused
on Sub-Saharan Africa for the last 6-7 years, we entered
new markets that we do not know and I think we brought
ourselves closer with Africans, Sub-Saharan Africa.
The world needs to understand the place where Turkish
contracting and manufacturing industry comes from.”
www.tebforum.org
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Türkiye-Afrika İş Konseyleri / Turkey-Africa Business Councils

T

Foreign Economic Relations Board (DEİK), a
“business diplomacy” organization of formed by
the prominent entrepreneurs and business world
representatives of Turkey, has a unique structure with
its Business Councils mechanisms that it builds with
all countries, and leads the investment, trade and
construction business relations of the Turkish private
sector in abroad.

ürkiye’nin önde gelen girişimcileri ve iş
dünyası temsilcileri tarafından gönüllü bir “iş
diplomasisi” örgütü olarak oluşturulan Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tüm ülkelerle
kurmuş olduğu İş Konseyleri mekanizması ile özgün bir
yapıya sahiptir. Ayrıca DEİK, Türk özel sektörünün yurt
dışındaki yatırım, ticaret ve müteahhitlik ilişkilerine de
rehberlik etmektedir.

Turkey-Africa Business Councils that acts under
DEİK and that has already made coordination with
50 organizations in 45 countries includes the member
firms experienced in Africa and have the potential to
open to the market, and it does various works and
activities (private sector delegation programs, official
visits, business forums, bilateral meetings, round
table meetings, country promotion days, conferences,
workshops, etc.) on introducing the opportunities and
providing solutions for the obstacles.

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ve hali hazırda
45 ülkede 50 kuruluş ile iş birliği bağlantısı olan
Türkiye-Afrika İş Konseyleri, hem Afrika’da deneyimli
hem de pazara açılma potansiyeli olan üye firmaları
kapsamakta; bu bağlamda fırsatları tanıtmak, engellere
ilişkin çözümler sunmak konusunda da çeşitli çalışmalar
ve faaliyetler (özel sektör heyet programları, resmi
ziyaretler, iş forumları, ikili iş görüşmeleri, yuvarlak
masa toplantıları, ülke tanıtım günleri, konferanslar,
çalıştaylar vb.) yapmaktadır.

Turkey-Africa Business Councils play a catalyst role
in strengthening the trade, and economic and cultural
relationship between Turkey-Africa. More than half
of the Business Councils carry out its activities

Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Türkiye-Afrika ticaretini,
ekonomik ve kültürel ilişkilerini güçlendirmek için
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in the frame of African Initiative Policy based on
the “win-win” policy of Turkey, (26 Sub-Saharan
African countries) as established after 2014, and
they carry great importance on increasing the Turkish
investments in the continent.

katalitik bir rol üstlenmektedir. Türkiye’nin Afrika
Açılım Politikası çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren
İş Konseylerinin yarıdan fazlası (26 Sahra-altı Afrika
ülkesi) 2014 yılı sonrasında kurulmuş olup kıtadaki
Türk yatırımlarının artmasında oldukça büyük önem
taşımaktadır.

Also, in the scope of the strategy of developing and
diversifying the trade and economic relations with the
African continent, Turkey-Africa Business Councils
organizes activities on increasing the investments
of Turkish private sector on the African continent
and cooperating with third countries in order to
ease the trade and making grand scale projects. In
these activities; executives of the important fund and
project portfolios, decision-makers, representatives of
financial institutions, and leading businesspeople with
an investment and trade relationship with Africa are
gathered together. In 2018, 46 of 567 events organized
by the Business Councils were held in African countries.
Business Councils prepare detailed country reports
and guides by conducting field research and meeting
with relevant institutions and organizations in order to
introduce Turkish entrepreneurs to the opportunities
and business and investment opportunities in various
sectors in African countries.

Ayrıca, Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Türk özel
sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının
arttırılması, büyük ölçekli projelerin yapılması
ve ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla üçüncü
ülkelerle iş birliklerinin yapıldığı faaliyetler de
düzenlemektedir. Söz konusu etkinliklerde; önemli fon
ve proje portföylerinin yöneticileri, karar alıcılar, finans
kuruluşlarının temsilcileri ile Afrika’da yatırım ve ticaret
ilişkisi güçlü olan iş insanları bir araya gelmektedir. 2018
yılında İş Konseyleri tarafından organize edilen 567
etkinliğin 46’sı Afrika ülkelerinde gerçekleştirilmişti.
İş Konseyleri Türk girişimcilere, Afrika ülkelerinde faal
olan sektörlerin iş ve yatırım olanaklarının tanıtılması
amacıyla saha araştırması yaptıktan sonra ilgili
kurum-kuruluşlarla görüşerek detaylı ülke raporları
ve rehberler hazırlamaktadır.
Hedefler:
• Bölgesel kuruluşlar ile ilişki kurmak (Afrika Birliği,
Afrika Kalkınma Bankası, ECOWAS),
• Afrika ülkelerine yatırım ve ticaret yapan Türk
şirketlerinin sayısını arttırmak (İş forumları,
konferanslar, ticaret heyetleri),
• Üyelerin iş geliştirme faaliyetlerine destek olmak
(Sektörel heyet organizasyonları),
• İş Konseyleri yapılarını güçlendirmek (Aktif ticari
ilişkisi olan firmaların kazanımı, yeni konseylerin
kurulması),
• İlgili ulusal ve yerel kuruluşlar ile ortak aktivitelerin
yanı sıra iş birlikleri gerçekleştirmek (Odalar, Birlikler,
İş Dernekleri),
• Afrika’da altyapı projelerinden daha fazla pay
alabilmek için önemli bölgesel altyapı ve proje
portföyü bulunan ekonomik kuruluşlar ile ilişki
kurmak,
• Üçüncü ülkelerle Afrika pazarındaki iş birliklerini
teşvik etmek.

Aims:
• Establishing relations with regional organizations
(African Union, Africa Development Bank,
ECOWAS),
• Increasing the number of Turkish companies
investing and trading in African countries (Business
forums, conferences, trade delegations),
• To support the business development activities of
the members (Sectoral delegation organizations),
• To strengthen the structures of Business Councils
(Gain of companies with active commercial
relations, the establishment of new councils),
• To carry out joint activities and collaborations
with relevant national and local organizations
(Chambers, Associations, Business Associations),
• To establish relations with economic institutions
with important regional infrastructure and
project portfolio in order to get more shares from
infrastructure projects in Africa,
• To promote cooperation with third countries in the
African market.

africa@deik.org.tr

africa@deik.org.tr
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DEİK/TÜRKIYE-AFRIKA İŞ KONSEYLERI / DEİK/TURKEY-AFRICA BUSINESS COUNCILS
İş Konseyi / Business Council

Kuruluş Yılı / Founding Year

Türkiye - Angola İş Konseyi / Turkey - Angola Business Council
Türkiye - Benin İş Konseyi / Turkey - Benin Business Council
Türkiye - Burkina Faso İş Konseyi / Turkey - Burkina Faso Business Council
Türkiye - Burundi İş Konseyi / Turkey - Burundi Business Council
Türkiye - Çad İş Konseyi / Turkey - Chad Business Council
Türkiye - Cezayir İş Konseyi / Turkey - Algeria Business Council
Türkiye - Cibuti İş Konseyi / Turkey - Djibouti Business Council
Türkiye - Ekvator Ginesi İş Konseyi / Turkey - Equatorial Guinea Business Council
Türkiye - Etiyopya İş Konseyi / Turkey - Ethiopia Business Council
Türkiye - Fas İş Konseyi / Turkey - Morocco Business Council
Türkiye - Fildişi Sahili İş Konseyi / Turkey - Cote d’Ivoire Business Council
Türkiye - Gabon İş Konseyi / Turkey - Gabon Business Council
Türkiye - Gambiya İş Konseyi / Turkey - Gambia Business Council
Türkiye - Gana İş Konseyi / Turkey - Ghana Business Council
Türkiye - Gine İş Konseyi / Turkey - Guinea Business Council
Türkiye - Güney Afrika İş Konseyi / Turkey - South Africa Business Council
Türkiye - Güney Sudan İş Konseyi / Turkey - South Sudan Business Council
Türkiye - Kamerun İş Konseyi / Turkey - Cameroon Business Council
Türkiye - Kenya İş Konseyi / Turkey - Kenya Business Council
Türkiye - Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi / Turkey - Republic of the Congo Business Council
Türkiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi / Turkey - Democratic Republic of the Congo Business Council
Türkiye - Libya İş Konseyi / Turkey - Libya Business Council
Türkiye - Madagaskar İş Konseyi / Turkey - Madagascar Business Council
Türkiye - Malavi İş Konseyi / Turkey - Malawi Business Council
Türkiye - Mali İş Konseyi / Turkey - Mali Business Council
Türkiye - Mısır İş Konseyi / Turkey - Egypt Business Council
Türkiye - Moritanya İş Konseyi / Turkey - Mauretania Business Council
Türkiye - Morityus İş Konseyi / Turkey - Mauritius Business Council
Türkiye - Mozambik İş Konseyi / Turkey - Mozambique Business Council
Türkiye - Namibya İş Konseyi / Turkey - Namibia Business Council
Türkiye - Nijer İş Konseyi / Turkey - Niger Business Council
Türkiye - Nijerya İş Konseyi / Turkey - Nigeria Business Council
Türkiye - Ruanda İş Konseyi / Turkey - Rwanda Business Council
Türkiye - Senegal İş Konseyi / Turkey - Senegal Business Council
Türkiye - Seyşeller İş Konseyi / Turkey - The Seychelles Business Council
Türkiye - Sierra Leone İş Konseyi / Turkey - Sierra Leone Business Council
Türkiye - Somali İş Konseyi / Turkey - Somalia Business Council
Türkiye - Sudan İş Konseyi / Turkey - Sudan Business Council
Türkiye - Tanzanya İş Konseyi / Turkey - Tanzania Business Council
Türkiye - Togo İş Konseyi / Turkey - Togo Business Council
Türkiye - Tunus İş Konseyi / Turkey - Tunisia Business Council
Türkiye - Uganda İş Konseyi / Turkey - Uganda Business Council
Türkiye - Yeşil Burun İş Konseyi / Turkey - Cape Verde Business Council
Türkiye - Zambiya İş Konseyi / Turkey - Zambia Business Council
Türkiye - Zimbabve İş Konseyi / Turkey - Zimbabwe Business Council
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Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu | 10-11 Ekim 2018 | İstanbul

Turkey-Africa II. Economic and Business Forum | October 10-11, 2018 | Istanbul

A

frika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi stratejisi kapsamında Ticaret
Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği (AU) iş
birliğiyle, DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri
organizasyonu ile “Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe
Yatırım” ana temasıyla düzenlenen Türkiye-Afrika II.
Ekonomi ve İş Forumu 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirildi.

In the scope of developing commercial and economic
relations strategy with Africa, Turkey-Africa
II.Economic and Business Forum, which is hosted
by our Ministry of Commerce with the coordination
of African Union (AU) and which is organized by
DEİK/Turkey-Africa Business Councils and with the
“Investment on the Sustainable Future Together”
main theme, was realized on October 10-11, 2018,
in Istanbul.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
Erdoğan ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sn. Mulatu Teshome’nin teşrifleriyle
onurlandırdıkları etkinliğe; Ruanda Cumhuriyeti
Başbakanı Sn. Edouard Ngirente, 43 Afrika ülkesinden 26
Bakan, 4 Bakan Yardımcısı, Milletvekilleri, Müsteşarlar,
Yatırım/İhracat Destek Ajansı Başkanları ve Büyükelçiler
başta olmak üzere 245 resmi heyet üyesi ile 47 Afrika
ülkesinden 850 iş insanı ve 1.800 Türk firma temsilcisi
katılım sağladı.

To our event, which was honored by President of
the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdoğan and
President of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia Mulatu Teshome, Republic of Rwanda
President Edouard Ngirente, 26 Ministers from 43
African countries, 4 Deputy Ministers, members of
parliament, Undersecretaries, Heads of Investment/
Export Support Agency and Ambassadors, including
245 official delegation members, 850 business persons
from 47 African countries and 1,800 Turkish company
representatives participated.
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Açılış Oturumu
Opening Session
Sn. Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı
President of the Republic of Turkey

T

ürkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu’nun
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğine büyük
önem verdiklerini ve başbakanlığı döneminde
2005 yılını “Afrika yılı” olarak ilan ettiklerini ifade etti.
2003 yılında başlatılan Afrika Açılımı ile gösterilen
çabalar hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sadece
Cumhurbaşkanlığımız döneminde 21 farklı Afrika
ülkesini ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimde iş adamlarımız
ve yatırımcılarımızın da heyetlerimde yer almasına
büyük önem verdim. Yine aynı dönemde, 16 Afrika
ülkesinden devlet ve hükümet başkanını Türkiye’de
misafir ettik” dedi.

President Erdoğan who spoke at the opening
ceremony of the Turkey-Africa II. Economic and
Business Forum said that they, like Turkey, give
great importance to cooperation with the African
continent, and they announced the year 2005 as
“African year” back in his Prime Minister days.
Referring to the efforts made with the African
Initiative launched in 2003, President Erdoğan said,
“We visited 21 different African countries only during
our Presidency. During these visits, I attached great
importance to the participation of our businessmen
and investors in my delegations. In the same period,
we have 16 presidents of the African countries as
guests in Turkey.”

İlki 2008 yılında İstanbul’da, ikincisi 2014 yılında Ekvator
Ginesi’nin başkenti Malabo’da düzenlenen TürkiyeAfrika Ortaklık Zirvelerinin üçüncüsünü 2019 yılında
İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten
Erdoğan, “10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde, belli
alanlarda görünür olan Türkiye bugün dünyanın en
yaygın altıncı diplomatik ağına sahip ülkesi konumuna
geldi. Bu çerçevede kıtada göreve geldiğimizde az
önce de ifade ettiğim büyükelçilik sayılarımızın
artması, inşallah Afrika’nın tamamında her ülkede
büyükelçiliğimizin olacağının bir teminatıdır.”

Erdoğan stated that they are planning to realize the
third of the Turkey-Africa Partnership Summit, whose
first in Istanbul in 2008, second in the capital of
Equatorial Guinea, Malabo in 2014, in Istanbul in
2019, said that “Turkey became the sixth country
that has the most extensive diplomatic network and
10-15 years ago this country was only visible in
certain regions and certain fields. In this context,
the increase in the number of embassies I have just
mentioned when we take office on the continent is
a guarantee that we will have embassies in every
country in Africa.”
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President Erdoğan stated that the value of direct
investments of our country in Africa exceeded 6.2
billion dollars; the Turkish contractors undertook
projects worth of 65 billion dollars in the continent;
and trade and economic cooperation agreement with
46 African countries, mutual incentive and protection
of investments agreement with 28 countries, free trade
agreements with 5 countries, and prevention of double
taxation agreement with 12 countries are signed and
most of them carried into effect.

açıklamalarında bulundu. Ülkemizin Afrika’daki
yatırımlarının 6,2 milyar doları geçtiğini dile getiren
Erdoğan, Türk müteahhitlerin kıtada 65 milyar dolar
değerinde proje üstlendiklerini ve şimdiye kadar 46
Afrika ülkesi ile ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması;
28 ülkeyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması
anlaşması; 5 ülkeyle serbest ticaret anlaşması; 12 ülkeyle
ise çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının
imzalandığını ve bu anlaşmaların büyük bir kısmının
yürürlüğe girdiğini kaydetti.

“Foreign Economic Relations Board established
business councils with 43 African countries. Our trade
with the continent roses from 3.7 billion dollars in
2003 to 20.6 billion dollars in 2017. Our trade volume
with sub-Saharan African countries, which was 1.1
billion dollars in 2003, reached 7.1 billion dollars in
2017” said President Erdoğan and stated that Turkey’s
African initiative received some serious favor.

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz bünyesinde 43 Afrika
ülkesiyle iş konseyleri tesis edildi. Kıta ile ticaretimiz
2003 yılındaki 3,7 milyar dolar seviyesinden 2017
yılında 20,6 milyar dolara yükseldi. Sahra altı Afrika
ülkeleri ile 2003 yılında 1,1 milyar dolar olan ticaret
hacmimiz ise, 2017 yılında 7,1 milyar dolara ulaştı.” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Afrika açılımının
kıta genelinde çok ciddi teveccüh gördüğünü ifade etti.

Erdoğan stated that he visited Hungary on 8-9
October 2018 and that during this visit Hungarian
businesspeople wanted to make investments in Africa
together with Turkish businesspeople with the support
of Hungarian Eximbank and Türk Eximbank and also
stated that he approached this proposal positively and
decided to enter into joint investments.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8-9 Ekim 2018 tarihlerinde
Macaristan’ı ziyaret ettiğini anımsatarak, bu esnasında
Macar iş insanlarının Afrika’da, Türk iş insanları ile
beraber yatırım yapmak istediklerini belirtti. Erdoğan,
bu teklife sıcak baktıklarını ve ortak yatırımlara girme
kararı aldıklarını söyledi.
Türkiye’nin Afrika kıtası ile ilişkilerinin kazan-kazan ve
eşit ortaklık temelinde karşılıklı saygıya dayalı olduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Karşımda Afrika
var. Afrika’nın altınları, elmasları, platinleri, kromları
ne oldu? Acaba bunları kimler gelip bir yerlere taşıdı?”
cümlesini kaydetti. Afrikalılara yerel para ile ticaret
yapma çağrısında bulunan Erdoğan “Artık tüm Afrikalı
dostlarıma, kardeşlerime millî para ile gelin ortak iş
yapalım diyorum. Ülkemizi kur ve döviz baskısından
kurtaralım.” şeklinde konuştu. Erdoğan bu meseleyi
gündeme aldıklarını, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerle
yürüttükleri müzakereler sonucunda belli bir mesafe
katettiklerini dile getirdi.

President Erdoğan, who stated that the relationships
of Turkey with the African Continent are based on
mutual respect, win-win, and equal partnership, said
“Here is Africa. What about Africa’s golds? What
about its diamonds? What about its platins? What
about its chromes? I really wonder who moved them”.
Erdoğan calls Africans to trade in local currency and
said “Now I tell all my African friends and brothers.
I say let’s do business with local money and national
money. Let’s save our country from exchange rate
pressure and foreign exchange pressure” and Erdogan
also included that they have put this issue on the
agenda and progressed in the negotiations they have
conducted with countries such as China, Russia, and
Iran.

Sözlerini Nelson Mandela’nın “Bizi korkutan ışık
değil, içimizdeki karanlıktır” sözü ile sonlandıran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili menfaatler ve kazankazan anlayışı doğrultusunda her türlü iş birliğine hazır
olduklarını da bir kez daha dile getirdi.

President Erdoğan ended his speech with a quote from
Nelson Mandela “It is our light, not our darkness that
most frightens us” and stated that he is ready for any
kind of cooperation on the basis of bilateral benefits
and win-win conception.
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Sn. Dr. Mulatu Teshome

Etiyopya Cumhurbaşkanı
President of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia

E

Ethiopian President Mulatu Teshome started his
speech by saying that he is grateful for the hospitality
shown to him and the delegation and said that the
relations between Turkey and African continent go
long way back and after Turkey’s African Initiative,
the trade and investment relations are strengthened
more.

tiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome
ise kendisine ve delegasyona gösterilen
konukseverlikten dolayı minnettar olduğunu
belirterek başladığı konuşmasında, Türkiye ile
Afrika kıtası arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını
ve Türkiye’nin Afrika açılımından sonra ticaret ve yatırım
ilişkilerinin daha da kuvvetlenmeye başladığını ifade etti.

President Teshome stated that thanks to the political
leadership of Turkey, the attention of Turkish investors
on Ethiopia is increased and Turkey is in the first
place on the investments made to Ethiopia and that
as of 2017, the investment of Turkish firms in Ethiopia
is around 2.5 billion dollars, there are 150 companies
are active in the country, and a total of 30,000 people
were employed.

Türk yatırımcıların Etiyopya’ya ilgisinin artmaya
başlamasında Türkiye’nin politik liderliğinin payı olduğunu
ve Türkiye’nin ülkeye yapılan yatırımların lideri konumuna
yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Teshome, 2017
yılı itibariyle Türk firmaların Etiyopya’daki yatırımlarının
2,5 milyar dolar düzeyinde seyrettiğini, ülkede faaliyet
gösteren Türk şirketlerinin sayısının 150’ye ulaştığını ve
toplamda 30 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.
Etiyopya’nın iyi eğitilmiş işgücü doğal ve enerji kaynakları
açısından da cazip bir Pazar yeri hâline geldiğini belirten
Teshome “Hükümet iş yapmayı, iş ortamını kolaylaştırıyor.
Onun için gelin Etiyopya’ya yatırım yapın” dedi.

Teshome stated that Ethiopia is an attractive market
in terms of natural resources, well-trained workforce,
and energy resources and said that “The government
facilitates doing business and the business
environment. So, come and invest in Ethiopia.”

Etiyopya’nın Afrika’da en iddialı karayolu ve demiryolu
inşaatı ağından birine sahip olduğunu ve bu altyapı
kapasitesinin üretim ve endüstri için bir temel
oluşturacağını ifade eden Teshome, konuşmasının
sonunda Türk yatırımcılara olumlu destek çağrısında
bulundu. Hükümetinin Türk yatırımcılar tarafından
kurulması planlanan endüstriyel bölgeler için her türlü
desteği sağlayacağını belirten Teshome, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a, Afrika Birliğine, Ticaret Bakanlığı ve DEİK’e
teşekkürlerini iletti.

Stating that Ethiopia has one of the most ambitious
roads and rail construction networks in Africa and
this infrastructure capacity will provide a basis for
production and industry, Teshome, at the end of his
speech, called on Turkish investors and expressed
his thanks to President Erdoğan’s leadership, the
African Union, the Ministry of Commerce and the
DEİK, stating that his government would support
Turkish investors and provide all kinds of support
for the industrial zones planned by Turkish investors.
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Sn. Edouard Ngirente

Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı
Prime Minister of the Republic of Rwanda

R

Rwandan Prime Minister Edouard Ngirente thanked
the President Erdoğan and the Turkish people for
their hospitality, stating that it was a great honor for
him to attend the Forum and that he participated on
behalf of the Term President of the African Union,
Rwandan President Paul Kagame.

uanda Başbakanı Edouard Ngirente Foruma
Afrika Birliği Dönem Başkanı, Ruanda Devlet
Başkanı Sayın Paul Kagame adına katıldığını
ve Foruma katılmanın kendisi için büyük bir
onur olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini
sundu.

Ngirente stated that the aim of the forum is to develop
strong relations in Turkey with all of the shareholders
and emphasized that African countries are trying
to industrialize their countries’ economies, and
they invite Turkish investors on contributing the
development of the industry of the African continent.

Forumun amacının bütün paydaşlar ile Türkiye’de güçlü
ilişkiler geliştirmek olduğunu belirten Ngirente, Afrika
ülkelerinin ekonomilerini sanayi yönünde geliştirme
çabasında olduğunu ve Türk yatırımcıları Afrika kıtasının
sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya davet
ettiğini vurguladı.
Türkiye Afrika ortaklığının birçok alanda kazankazan modeline dayandığının altını çizen Ngirente,
Foruma katılanların ticaret fırsatlarını incelemelerini
ve Afrika’nın Türkiye’yle olan ortaklığını güçlendirme
konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Ngirente highlighted that the Turkey Africa
partnership is based on the win-win model on many
fields and said that the participants of the Forum
should examine the trade opportunities and that
he is determined on strengthening the partnership
between Turkey and Africa.

Konuşmasının sonlarına doğru Ruanda’daki fırsatlara
da değinen Ngirente; inşaat, tekstil ve tarım
sektörlerinde Türk yatırımcılara gereken her türlü
desteği hükümet olarak vereceklerini ifade ederek
Foruma ev sahipliği yaptığı için Türkiye Cumhuriyeti
devletine de teşekkürlerini arz etti.

In the last part of his speech, Ngirente mentioned
the opportunities in Rwanda, stated that they will
give every necessary support to Turkish investors
in construction, textile, and agriculture sectors, and
thanked the state of the Republic of Turkey for hosting
the Forum.
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Sn. Ruhsar Pekcan

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı
Minister of Trade of the Republic of Turkey

O

Minister of Commerce Ruhsar Pekcan started
her speech by stating that she believes that on the
occasion of the organization, close to three thousand
African and Turkish businesspeople are gathered
together and that very efficient meetings will be held
in the organization, and also talked about the projects
realized in Africa.

rganizasyon vesilesiyle üç bine yakın Afrikalı
ve Türk iş insanının bir araya geldiğini ve
organizasyonda çok verimli toplantılar
gerçekleştirileceğine inandığını ifade ederek
konuşmasına başlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Afrika’da gerçekleştirilen projelere değindi.
Bakan Pekcan, Afrika’da üstlenilen müteahhitlik
projelerinin toplam tutarının 66,4 milyar dolar olduğunu
ve bunun sadece 55 milyar dolarlık kısmının Afrika
açılımı sayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak,
“Diğer bir deyişle, sektörümüz son 15 yılda, Afrika’yı
yeniden keşfetmiş ve zor coğrafyanın liderliğine
oynamış bulunmaktadır” cümlelerini kaydetti.

Minister Pekcan said, “We have realized that the
amount of contracting projects undertaken in Africa is
66.4 billion dollars, of which 55 billion dollars have
been realized through the African initiative in the last
fifteen years. In other words, in the last 15 years, our
industry has rediscovered Africa and played a leading
role in the difficult geography.”

“Önümüzdeki yıllarda dünyada esen korumacılık
ve içe kapanma rüzgârlarının tam tersine TürkiyeAfrika ilişkilerini zirveye taşımaktır.” cümlesiyle
hedeflerini özetleyen Bakan Pekcan, “Bu iki günlük
organizasyonumuz kapsamında Afrika’da ticaret ve
yatırım fırsatları; Türkiye ve Afrika arasında inşaat,
altyapı ve enerji alanlarında iş birliği; Afrika’da
bütünleşme çabaları ve Türk iş dünyası için fırsatlar
konulu üç panel gerçekleştirilecektir” diyerek
konuşmasını tamamladı.

Minister Pekcan ended her speech by saying “Our
aim is to carry the Turkish-African relations to the top
in the following years, contrary to the protectionism
and introvert winds in the world. In this sense,
within the scope of this two-day organization, three
panels will be held on the following topics: trade
and investment opportunities in Africa; cooperation
in construction, infrastructure, and energy between
Turkey and Africa; Integration efforts in Africa and
opportunities for the Turkish business community”.
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Sn. Victor Harrison

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri
Commissioner for Economic Affairs of the
African Union Commission (AUC)

A

Victor Harrison, Commissioner of Economic Affairs
of the African Union Commission, said that the
private sector could be used as a driving force for
the development of the African continent and that a
socio-economic transformation could be achieved.
Harrison emphasized that Turkey-Africa Economic
and Business Forum developed their relations with
Turkey since November 2016, the first time it has
organized and said “Africa and Turkey created
a strategic partnership in every stage and level.
Thus, we met in the Turkey-Africa II. Economic and
Business Forum today”. Harrison stated that the
trade volume between Turkey and Africa increased
from 4 billion dollars to 20 billion dollars in the last
ten years and emphasized that the private sector is
indispensable for growth and development. In the
continuation of his speech, he said “Only this year,
Africa’s growth will be 4.1 percent. This is above
global averages. Forecasts for the coming year are
encouraging. Africa’s economy gets stronger as we
carry out structural reforms” and Harrison also
states that by strengthening the free trade zones in
Africa, Africa could open up more to the markets.
Stating that Africa has realized only 3 percent of
global energy production, Harrison stated that there
is serious potential in renewable energy - solar energy
and hydropower - fields in the continent and this
creates an opportunity for Turkish businesspeople.
Stating that another potential for Turkish investors
is in tourism and real estate markets, Harrison
concluded his speech as follows: “Thank you very
much for participating in this forum. I am sure that
the results of this forum will contribute to the works
of the investors in Africa and Turkey. Thank you”

frika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri
Victor Harrison Afrika kıtasında özel sektörün
kalkınma için bir itici güç olarak kullanılabileceğini
ve bu sayede sosyoekonomik bir dönüşümün
gerçekleştirilebileceğini belirtti. Türkiye-Afrika Ekonomi ve
İş Forumu’nun ilk kez düzenlendiği 2016 yılı Kasım ayından
bu yana Türkiye ile ilişkilerini geliştirdiklerini vurgulayan
Harrison “Afrika ve Türkiye her aşamada ve her seviyede
stratejik bir ortaklık yaramıştır. Bu sayede bizler bugün II.
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda buluştuk” dedi.
Son on yılda Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 4
milyar dolardan 20 milyar dolara çıktığını belirten Harrison
özel sektörün büyüme ve kalkınma için vazgeçilmez
olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında “Sadece
bu yıl Afrika’nın büyümesi yüzde 4,1 olacak. Bu küresel
ortalamaların üzerinde. Önümüzdeki yıl ile ilgili tahminler
ise cesaret verici. Yapısal reformları yaptığımız için
Afrika’nın ekonomisi daha da güçleniyor” diyen Harrison,
Afrika’daki serbest ticaret bölgelerinin güçlendirilmesi
ile kıtanın pazarlara daha fazla açılabileceğini ifade etti.
Kıtanın, küresel enerji üretiminin sadece yüzde 3’ünü
gerçekleştirdiğini belirten Harrison, kıtada yenilenebilir
enerji- güneş enerjisi ve hidroelektrik gibi- alanlarında
ciddi bir potansiyelin bulunduğunu ve bunun Türk iş
insanları için bir fırsat yarattığını söyledi. Türk yatırımcılar
için bir başka potansiyelin de turizm ve gayrimenkul
piyasalarında olduğunu ifade eden Harrison, konuşmasını
şöyle tamamladı: “Bu foruma katıldığınız için çok teşekkür
ediyorum. Bu forumun sonuçlarının Afrika ve Türkiye’deki
yatırımcıların çalışmalarına katkıda bulunacağına eminim.
Teşekkür ederim.”
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Sn. Melaku Ezezew

Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı
Vice-President of the Pan-African Chambers
of Commerce and Industry

P

Melaku Ezezew, Vice President of Pan-African
Chambers of Commerce, started his speech by talking
about the change in the African continent and invited
the Turkish government and Turkish businesspeople
to do business in the African continent.

an-Afrika Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı
Melaku Ezezew ise konuşmasına Afrika kıtasının
yaşadığı değişimden bahsederek başladı.
Ezezew, Türk hükümetini ve Türk iş insanlarını
da kıtada iş yapmaya davet etti.

Ezezew stated that Turkish investments are rapidly
increasing in Africa and the high growth rate of
Africa affected this and that Ethiopia is the biggest
investment destination in Africa and is the fourth
trade partner of Turkey in Africa.

Ezezew, Afrika’da Türk yatırımların hızla artmakta
olduğunu ve bunda kıtada yaşanan yüksek büyüme
oranlarının etkili olduğunu belirtti ve Etiyopya’nın,
Afrika’nın en büyük yatırım destinasyonu olduğunu
sözlerine ekledi.

Ezezew, by stating that national and continental
institutions are ready to make an agreement with
the Turkish government, emphasized that there are
many investment opportunities in Africa and Turkish
companies can benefit from the energy sector in
particular.

Ulusal ve kıtasal kurumların Türk hükümeti ile
anlaşmaya hazır olduğunu ifade eden Ezezew,
Afrika’daki yatırım fırsatlarının çok fazla olduğunu
ve Türk şirketlerinin özellikle enerji sektöründen
faydalanabileceğini vurguladı.

Ezezew, by stating that developing countries are
making long-term plans for Africa and Turkish
companies can create a “Turkish Industrial Zone”,
said “Africa is the continent that will make the most
contribution to the young and future growth dynamics.
Developing countries are making long-term plans to
reveal Africa’s incredible resource potential.”

Gelişmekte olan ülkelerin Afrika özelinde uzun dönemli
planlar yaptığına ve Türk şirketler tarafından da bir
“Türk Endüstriyel Bölge” alanı oluşturabileceğine
dikkat çeken Ezezew “Afrika en genç ve gelecekteki
büyüme dinamiklerine en fazla katkı sağlayacak kıtadır.
Gelişmekte olan ülkeler Afrika’nın inanılmaz kaynak
potansiyelini ortaya çıkarmak için uzun vadeli planlar
yapıyor” ifadelerini kullandı.

At the end of his speech, Ezezew emphasized that
Africa is ready to do business with Turkish companies
with all opportunities and concluded his speech by
saying “Let the economic partnership of Turkey and
Africa grow and develop”.

Ezezew konuşmasını, “ Türkiye ve Afrika’nın ekonomik
ortaklığı büyüsün ve gelişsin.” ifadesiyle tamamladı.
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Sn. Nail Olpak
DEİK Başkanı
President of DEiK

N

DEİK President Nail Olpak started his speech by quoting
Nelson Mandela “Let us forget the past and look at
today and the future. And never let the cruelties from the
past happen again” and said, “I hope that as African
businessmen determine their destiny and future, as Turkish
businesspeople, we can contribute to the construction of
this bright future and invest together in our sustainable
future”. Olpak stated that Africa’s share of world GDP
is only 2.6 percent is not fair considering that Africa has
30 percent of the world’s mainland, 16 percent of the
world’s population, hosting the world’s 30 most fertile
countries and homeland to 54 countries and said “Can
we imagine a world economy and the fact that we do not
include Africa? Or can a future without Africa be built?
Absolutely and certainly not!”

elson Mandela’nın “Geçmişi unutalım,
bugüne ve geleceğe bakalım. Ama geçmişteki
acımasızlıkların bir daha yaşanmasına da
asla izin vermeyelim” sözüyle konuşmasına
başlayan DEİK Başkanı Nail Olpak “Umuyorum ki Afrika,
kaderini ve geleceğini tayin ederken, Türk iş insanları
olarak bu parlak geleceğin inşasına katkı sunabilir ve
sürdürülebilir geleceğimize birlikte yatırım yapabiliriz”
dedi. Dünya üzerindeki nüfusun yüzde 16’sını, ana
karaların yüzde 30’unu barındıran; 54 ülkeye vatan olan
Afrika Kıtası’nın dünya GSYH’sından aldığı yüzde 2,6’lık
payın adil olmadığını vurgulayan Olpak, “Afrika’yı dâhil
etmediğimiz bir dünya ekonomisi ve gerçeği düşünülebilir
mi? Ya da Afrika’ sız bir gelecek inşa edilebilir mi? Elbette
ve kesinlikle hayır!” şeklinde konuştu.

Olpak emphasized that Turkey, which is in African continent
with its 41 embassies, 26 Office of the Commercial
Counsellors, 44 Business Councils, 21 Tika Offices, Turkish
Airlines that fly 51 locations, Maarif Foundation, Yunus
Emre Institute, Kızılay, and AFAD, having 2.1 percent
share in the African foreign trade is not normal and
works should be done in this regard. In the last part of
his speech, Olpak talked about DEİK and thanked to the
Presidents, Prime Ministers, Ministers, Ambassadors and
business representatives because of their participation,
and said “On the basis of volunteerism, we continue our
activities with the focus of business diplomacy for 32
years under the leadership of Mr. President and under the
coordination of the Minister of Commerce. We have 144
business councils all over the world, of which 43, which
is the highest number in a continent, are in Africa. Our
goal is that there are no friends left in Africa that we don’t
have direct contact with, we don’t look into their eyes”.

Olpak, Afrika kıtasında 41 büyükelçiliği, 26 Ticaret
Müşavirliği, 44 İş Konseyi, 21 Tika Ofisi, 51 noktaya uçan
Türk Hava Yolları, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü,
Kızılay’ı ve AFAD’ı ile var olan Türkiye’nin kıtanın dış
ticaretinden yüzde 2,1 pay almasının normal olmadığını
belirtti. Olpak, “Bu doğrultuda çalışmalar yapılması
gerekiyor.” çağrısında bulundu. Konuşmasının son
bölümünde DEİK’ten bahseden Olpak, “Gönüllülük
esası ile 32 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımızın odak
noktası ticari diplomasi olan faaliyetlerimize, Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Ticaret Bakanımızın
koordinasyonunda devam ediyoruz. Tüm dünyaya yayılmış
144 iş konseyimiz var ve bunların 43’ü Afrika’da. Hedefimiz;
Afrika’da doğrudan temas etmediğimiz, gözlerinin içine
bakmadığımız hiçbir dostumuzun kalmaması.” dedi.
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AFRİKA ŞAMPİYONLARI
ÖDÜL TÖRENİ & ANLAŞMALAR
AFRICAN CHAMPIONS AWARDS CEREMONY
AND AGREEMENTS

A

Following the opening speeches, in the African
Champions Award Ceremony, awards were given
by T.R. President Recep Tayyip Erdoğan to Tosyalı
Holding, the company that makes the most investment
and employment in Africa, and Turkish Airlines flying
to the most destinations in Africa, which provides the
opening of the African continent to the world.

frika Şampiyonları Ödül Töreninde, T. C.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Afrika’da en fazla yatırım yapan
ve istihdam sağlayan firma dalında Tosyalı
Holding ile kıtanın dünyaya açılımını sağlayan ve farklı
noktalarına uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları’na ödül
verildi.

Tosyalı Holding started its investments in Algeria at
the end of 2011 and as of 2018, its investments in the
continent reached 2 billion dollars. Tosyalı Holding,
which produces 12 thousand tons of steel every day to
the Algerian market, aims to increase this number to
25 thousand tons in three years. This investment that
Tosyalı Holding carried out in Algeria is the biggest
investment of Turkey abroad made from scratch.

Tosyalı Holding, 2011 yılı sonunda Cezayir’de yatırımlarına
başladı ve 2018 yılı itibariyle kıtadaki yatırımları 2 milyar
dolar düzeyine ulaştı. Cezayir piyasasına her gün 12 bin ton
çelik üreten Tosyalı Holding üç yıl içinde bu rakamı 25 bin
tona çıkarmayı hedefliyor. Tosyalı Holding’in Cezayir’de
gerçekleştirdiği bu yatırım Türkiye’nin yurtdışında sıfırdan
yapılmış en büyük yatırımı olarak kabul görüyor.
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On December 19, 2018, Turkish Airlines added Lusaka,
the capital of Zambia, to its flight network, and realizes
55 destinations in 37 countries across Africa. Turkish
Airlines, the company that operates flights to the most
destinations in the African continent in the world, has
become an airline that connects Africa to other cities
in the world.

Türk Hava Yolları, 19 Aralık 2018 tarihinde Zambiya’nın
başkenti Lusaka’yı da uçuş ağına ekleyerek Afrika
kıtasında toplam 37 ülkede 55 noktaya uçuş
gerçekleştiriyor. Dünyada Afrika kıtasında en fazla
noktaya uçuş gerçekleştiren şirket olan THY, kıtayı
diğer dünya şehirlerine bağlayan bir havayolu şirketi
hâline gelmiştir.

In the Agreements section; Commercial and Economic
Cooperation Agreement between the Republic of Turkey
and the Republic of Zimbabwe, Memorandum of
Understanding on Trade and Investment Cooperation
between T.R. Ministry of Commerce and the African
Union Commission, and a Goodwill Agreement between
the Ministry of Mining and Geology of the Republic of
Senegal and Tosyalı Holding Management were signed.

Anlaşmalar bölümünde; Türkiye Cumhuriyeti ile
Zimbabve Cumhuriyeti arasında Ticari ve Ekonomik
İş birliği Anlaşması, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Afrika
Birliği Komisyonu arasında Ticaret ve Yatırım İş birliği
Mutabakat Zaptı, Senegal Cumhuriyeti Maden ve Jeoloji
Bakanlığı ile Tosyalı Holding Yönetim arasında İyi Niyet
Anlaşması imzalanmıştır.
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PANEL OTURUMLARI
PANEL SESSIONS

PANEL 1
“Afrika’da Ticaret ve Yatırım Finansmanı”

“Financing of Trade and Investment in Africa”
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Sn. Hakan Çelik

Gazeteci & Televizyoncu
Journalist & TV Commentator

S

Increasing industrial production and investments
will help to achieve sustainable and inclusive
growth, job creation and poverty reduction. The
relationship between investment and infrastructure is
bi-directional, they develop each other. Furthermore,
in order to promote mutual trade, joint ventures, and
investments, it is necessary to create different tools to
provide trade and investment finance with incentives.
Determining the effective financing approaches
and incentives can increase financing options for
infrastructure projects with lower cost. Filling the
gaps in business intelligence, business data and
information is also important to create more business
opportunities. Infrastructural deficiencies are seen
as the most important obstacle to the sustainable
economic development of the African Continent,
which is rapidly urbanizing, whose middle class
is strengthening, and which is making significant
progress in the efforts to save their economies from
raw material dependence.

anayi üretimi ve yatırımların artması kadar
sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hem
istihdamın artmasına hem de yoksulluğun
azaltılmasına yardımcı olacaktır. Yatırım
ve altyapı arasındaki ilişki çift yönlüdür; birbirlerini
karşılıklı olarak geliştirirler. Ayrıca karşılıklı ticareti,
ortak girişimleri ve yatırımları teşvik etmek için,
desteklerle birlikte ticaret ile yatırım finansmanı
sağlamak ve farklı araçlar oluşturmak gerekir. Etkin
finansman yaklaşımlarının ve teşviklerin belirlenmesi,
altyapı projeleri için daha düşük maliyetle finansman
seçeneklerini artırabilir. Ticari istihbarat ise ticari veri
ve bilgi boşluklarını doldurma noktasında daha fazla
fırsat meydana getirmek için önemlidir. Hızla kentleşen,
orta sınıfı güçlenen ve ekonomilerini ham madde
bağımlılığından kurtarmak için önemli mesafeler
kat eden Afrika Kıtasının sürdürülebilir ekonomik
kalkınmasının önünde en önemli engel olarak altyapı
eksiklikleri görülür.

African countries need 90-170 billion dollars
of infrastructure expenditure each year and they
need a total of 4.8 trillion dollars of infrastructure
investments in housing, transportation, health
and education between 2018-2030. Also, starting
several investment projects without considering the
feasibility and budget constraints, and decreasing the
appropriations allocated to the existing investments
due to lack of financing lead to an increase in the
completion time of the investments and an increase
in costs. It is expected that the export support
organizations will cooperate and mobilize the funds in
the market in order to close the financing gap in order

Afrika ülkeleri her yıl 90 ila 170 milyar dolar altyapı
harcamasına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca 2018-2030 yılları
arasında konut, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda
toplam 4,8 trilyon dolarlık altyapı yatırımı bekliyor.
Çok sayıda yatırım projesine fizibilite ve bütçe kısıtı
gözetilmeden başlanması ise finansman yetersizliği
nedeniyle mevcut yatırımlara ayrılan ödeneklerin
azalmasına, yatırımların tamamlanma sürelerinin
uzamasına ve maliyetlerde artış yaşanmasına yol
açıyor. Bu eksikliklerin giderilmesine yönelik finansman
açığının kapatılması için ihracat destek kuruluşlarının iş
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to eliminate these deficiencies. In this context, the
panel aimed at providing information on investment
opportunities in Africa, public tenders, international
or regional financial mechanisms that can be applied,
encouraged the establishment of dialogue to develop
new approaches to finance projects in Africa by
bringing together relevant stakeholders.

birliği yapması ve piyasadaki fonların mobilizasyonunun
sağlanması bekleniyor. Bu bağlamda, Afrika’daki yatırım
fırsatları, kamu ihaleleri, başvurulabilecek uluslararası
veya bölgesel finans mekanizmaları hakkında bilgi
vermeyi amaçlayan panel, ilgili paydaşları bir araya
getirerek kıtadaki projeleri finanse etmek için yeni
yaklaşımlar geliştirmeye yönelik bir diyalog kurulmasını
sağladı.

At the Trade and Investment Finance in Africa panel,
in which Turk Eximbank Head of International Loans
Department Suzan Usta, Aktifbank Corporate Banking
Executive Vice President Ahmet Erdal Güncan, Senior
Manager of Afreximbank Guarantees and Specialized
Loans Kofi Asumadu Addo, Eren Kelekci, Director of
Private Sector and Mixed Finance Investments of the
Agriculture and Rural Finance Department of African
Development Bank (AfDB) and the World Bank
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Senior Insurer Noureddin Ennaboulssi participated,
moderated by journalist-television player Hakan
Çelik, Aktif Bank Corporate Banking Executive Vice
President Ahmet Erdal Güncan made his first speech.

Gazeteci-televizyoncu Hakan Çelik moderatörlüğünde;
Türk Eximbank Uluslararası Krediler Daire Başkanı Sn.
Suzan Usta, Aktifbank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı Sn. Ahmet Erdal Güncan, Afreximbank
Garantiler ve İhtisas Kredileri Kıdemli Müdürü Sn.
Kofi Asumadu Addo, Afrika Kalkınma Bankası (AfKB)
Tarım ve Kırsal Finans Bölümü Özel Sektör ve Karma
Finans Yatırımları Müdürü Sn. Eren Kelekci ve Dünya
Bankası Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) Kıdemli
Sigortacı Sn. Noureddin Ennaboulssi’nin katılımlarıyla
gerçekleşen Afrika’da Ticaret ve Yatırım Finansmanı
panelinde ilk sözü Aktif Bank Kurumsal Bankacılık Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Erdal Güncan aldı.
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Sn. Ahmet Erdal Güncan

Aktifbank Kurumsal Bankacılık Genel Müd. Yrd.
Executive Vice President, Corporate
Banking at Aktifbank

A

ktif Bank’ın Türkiye’nin en büyük yatırım
bankası olmasının ötesinde dijital kanallar,
sektörlerin öncüleriyle gerçekleştirilen
iş ortaklıkları vb. birçok alanda hizmet
sunduklarını belirten Güncan, Türkiye’nin Afrika açılımı
ve artan ticaret hacmi ile kıtada hedeflenen rakamlara
ulaşmak için bankacılık sisteminin gelişmesinin şart
olduğunu vurguladı.

Güncan stated that Aktif Bank provides service in
many fields with the business partnerships they made
with digital channels and pioneers of sectors as
well as being the biggest investment bank of Turkey,
and that banking system development is a must for
reaching the numbers aimed in the continent with
the African initiative of Turkey and its increasing
trade volume.

Aktif Bank olarak dünyada toplam 311 bankaya dış ticaret
limiti ve 878 bankayı kapsayan muhabir ağıyla ilgili
ülkelerde müşterilerine olanaklar sunduklarının altını
çizen Güncan, Afrika’da aracılık ettikleri projelerin 3’te
2’sinin Kuzey Afrika ülkelerinde, 3’te 1’inin ise Sahra
altı Afrika ülkelerinde yer aldığını söyledi. Önümüzdeki
yıllarda 550 milyon dolar olan Afrika ticaret hacimlerini
de arttırmak istediklerini belirten Güncan, kıtaya yönelik
faaliyetlerini de genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Güncan stated that they, as Aktif Bank, provide
customers with foreign trade limits to 311 banks
and correspondent bank network covering 878 banks
in the world, and said that two-thirds of the projects
they mediate in Africa are in North African countries
and one-third of them are in sub-Saharan African
countries. Güncan stated that they would like to
increase the African trade volume of 550 million
dollars in the coming years and said that they aim to
expand their activities towards the continent.

www.aktifbank.com.tr
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Sn. Suzan Usta

Türk Eximbank Uluslararası Krediler Daire Başkanı
Heaf of International Loans Department at
Turk Eximbank

E

Suzan Usta, Head of the Department of International
Loans at Eximbank, stated that the African continent
appears to be an important center for Turkish
investors with its young and dynamic population
and high growth rates, however, growth rates of
countries are slowing down with falling commodity
prices. Usta mentioned the loans given to the
projects that contribute to the development of the
African continent and stated that these and similar
projects will strengthen the infrastructure of African
countries. She emphasized that it constitutes a source
for the foreign trade transactions from Turkey to
Africa with the limits in the banks such as Türk
Eximbank Afreximbank, Ecowas Bank and Eastern
and Southern African Trade and Development Bank
and therefore it provided financing for infrastructure
and superstructure projects in the African continent.

ximbank Uluslararası Krediler Bölümü Daire
Başkanı Suzan Usta, Afrika kıtasının genç
ve dinamik nüfusuyla olduğu kadar yüksek
büyüme oranlarıyla da Türk yatırımcılar için
önemli bir merkez olarak görüldüğünü dile getirerek,
“Bununla beraber düşen emtia fiyatları ülkelerin
büyüme hızını yavaşlatıyor.” dedi. Kıtanın gelişimine
ön ayak olması için geliştirilen projelere verilen teşvik
ve kredilerden bahseden Usta, bu vb. projelerin Afrika
ülkelerinin alt yapısını güçlendireceğini vurguladı.
Ayrıca Usta, Afreximbank, Ecowas Bank ve Eastern and
Southern African Trade and Development Bank gibi
bankalarda yer alan limitlerle Türkiye’den Afrika’ya
yapılacak dış ticaret işlemlerinde kaynak oluşturan
Türk Eximbank’ın bu sayede Afrika kıtasındaki altyapı
ve üstyapı projelerine finansman sağladığını söyledi.

www.eximbank.gov.tr
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Sn. Eren Kelekci

Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) Tarım ve Kırsal Finans
Bölümü Özel Sektör ve Karma Finans Yatırımları Müdürü
Chief Private Sector and Blended Finance
Investment Agriculture and Rural Finance
Division

www.afdb.org

A

frika Kalkınma Bankası Tarım ve Kırsal
Finans Bölümü Özel Sektör ve Karma Finans
Yatırımları Müdürü Eren Kelekci konuşmasına
Afrika Kalkınma Bankası hakkında bilgi vererek
başladı. Afrika Kalkınma Bankası’nın 1964 yılında Afrika
Kalkınma Fonu ve Nijerya Vakıf Fonu ile kurulan ve finansal
kalkınmaya destek veren bir kamu kurumu olduğunu ifade
eden Kelekci, Türkiye’nin 2013 yılında üye olmasıyla beraber
bankanın aynı zamanda bir Türk kurumu hâline geldiğini
belirtti. Bankanın bölgesel ofislerinin 54 Afrika ülkesinde
faaliyet gösterdiğini ve AAA kredi notu görünümüne sahip
olduğunu vurgulayan Kelekci, sadece 2017 yılında Afrika
Kalkınma Bankası tarafından 7,5 milyar dolar değerinde
işlem onaylandığını kaydetti.

Eren Kelekci, Chief Private Sector, and Blended
Finance Investment Agriculture and Rural Finance
Division of African Development Bank started his
speech by giving information about the African
Development Bank. Kelekci stated that African
Development Bank is a public institution that is
established with African Development Fund and
Nigeria Foundation Fund on 1964 and that supports
financial development, together with Turkey becoming
a member on 2013, African Development Bank
became a Turkish institution. Kelekci emphasized that
the bank has regional offices in 54 African countries
and has a AAA credit rating and said that the African
Development Bank approved $ 7.5 billion worth of
transactions only in 2017.

Afrika kıtasının ekonomik bir dönüşüm sürecinde
olduğunu, buna nazaran büyümenin sürdürülebilir ve eşit
derecede gerçekleşmediğini söyleyen Kelekci, bu minvalde
Afrika Kalkınma Bankası’nın kendisini bir iyileştirici,
kapsayıcı bir büyüme için katalizör olarak gördüğünü
ve beş araç ile bunu sağlamak istediklerini dile getirdi.
Bunları; Afrika’nın aydınlatılması ve enerjisinin sağlanması,
kıtada gıda sürdürülebilirliğinin ve katma değerli tarım
endüstrisinin iyileştirilmesi, Afrika’nın sanayileşmesi
ve entegre edilmesi, Afrika insanının yaşam kalitesinin
düzeltilmesi olarak sıralayan Kelekci, bu beş amaca yönelik
olarak özel sektörü bir katalizör olarak kullandıklarını
belirtti. Afreximbank, Africa50, Afrika Garanti Fonu gibi
kuruluşlarla ortak çalıştıklarını ifade eden Kelekci, Afrika
Kalkınma Bankası’nın proje finansmanı konusundaki
kriterleri hakkında bilgi aktararak konuşmasını tamamladı.

Kelekci, by stating that the African continent is in a
process of economic transformation, but the growth
is not sustainable and equal, said that in this way, the
African Development Bank sees itself as a catalyst
for a healing, inclusive growth and they want to
provide it with five tools. Kelekci listed these as
enlightening and energizing Africa, providing Africa’s
sustainability of food and the value-added agriculture
industry, industrialization of Africa, integration of
Africa and improving the quality of life of African
people, and said that they are using the private
sector as a catalyst for these five purposes. Kelekci
stated that they cooperate with organizations such as
Afreximbank, Africa50, and the African Guarantee
Fund, and completed his speech by informing the
African Development Bank about the criteria for
project finance.
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Sn. Noureddin Ennaboulssi

Dünya Bankası Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
(MIGA) Kıdemli Sigortacı
Senior Underwriter of Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA)

D

World Bank Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA) Senior Insurer Noureddin
Ennaboulssi said that as MIGA, their primary goal
is to increase foreign direct investment and to support
the correct use of these investments through political
risk insurance and credit enrichment for investors in
member countries.

ünya Bankası Çok Taraflı Yatırım Garanti
Ajansı (MIGA) Kıdemli Sigortacı Sn.
Noureddin Ennaboulssi, MIGA olarak öncelikli
amaçlarının doğrudan yabancı yatırımları
arttırmak ve üye ülkelerdeki girişimciler için politik
risk sigortası ve kredi zenginleştirmesi aracılığıyla
yatırımların doğru kullanılmasını desteklemek
olduğunu belirtti.

Ennaboulssi stated that MIGA is actively involved
in projects in developing countries, and these are
primarily based on infrastructure, energy and natural
materials processing industries, and agriculture,
manufacturing and service, and finance sectors.
Ennaboulssi stated that Africa is a safe haven for them
and said that 27 percent of MIGA’s total investments
are on the African continent.

Ennaboulssi, MIGA’nın gelişmekte olan ülkelerde
öncelikli olarak altyapı, enerji ve doğal maddeleri
işleme endüstrileri, tarım, imalat ve hizmet sektörü ve
finans sektörlerini temel alan projelerde yer aldığını
ifade ederek, Afrika’nın kendileri için güvenli bir liman
olduğunu belirten, MIGA’nın toplam yatırımlarının
yüzde 27’sinin Afrika kıtasında bulunduğunu söyledi.

www.miga.org
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Sn. Kofi Asumadu Addo

Afreximbank Garantiler ve İhtisas Kredileri
Kıdemli Müdürü
Manager of Guarantees & Specialized
Finance at Afreximbank

A

Afreximbank Senior Manager of Guarantees and
Specialized Finance Kofi Asumadu Addo started his
speech by giving information about Afreximbank’s
corporate structure. Addo stated that Afreximbank
is an international financial institution with 146
shareholders and 50 member countries and said that
unlike other banks, they have always received support
from governments and have supported more than $
50 billion in trade investment since the establishment
of the bank. Addo stated that the trade between the
countries in Africa is low and that African countries
should firstly trade among themselves. Addo stated
that as Afreximbank, they support employment
with the African cocoa project and provide added
value to cocoa producing countries and emphasized
that another issue is related to the hotel and hotel
management and they issued a guarantee for the
investors in the lodging industry.

freximbank Garantiler ve İhtisas Kredileri Kıdemli
Müdürü Kofi Asumadu Addo konuşmasına
Afreximbank’ın kurumsal yapısı hakkında
bilgi vererek başladı. Addo, 146 hissedarı olan
Afreximbank’ın, 50 ülkenin üye olduğu uluslararası
finansal bir kuruluş olduğunu dile getirdi. Ayrıca, diğer
bankalardan farklı olarak hükümetlerden her zaman destek
aldıklarını ve bankanın kuruluşundan bu yana 50 milyar
dolardan fazla ticaret yatırımına destek verdiklerini söyledi.
Afrika kıtasında ülkelerin birbirleriyle olan ticaretinin
düşük olduğunu belirten Addo, kıta ülkelerinin öncelikle
kendi aralarında ticaret yapması gerektiğini ifade etti.
Afreximbank olarak, Afrika kakao projesiyle hem istihdamı
desteklediklerini hem de kakao üreten ülkelere katma
değer sağladıklarını aktaran Addo, önemli bir diğer konunun
da otel ve otelcilikle ilgili olduğunu ve otelcilik sektörü ile
uğraşan yatırımcılara garanti verdiklerini vurguladı.

www..afreximbank.com
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PANEL 2
“Türkiye ve Afrika Arasında İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İşbirliği”

“Collaboration Between Turkey and Africa on Construction, Infrastructure, and Energy”

S

Sustainable development requires being wellequipped with proper well-functioning regional and
national infrastructure to provide access to health
care, electricity, and education, jobs and markets.
It is crucial to develop strategies and projects for
supporting economic growth. Turkey ranked second
for the number of contracting companies building the
largest volume of projects across the world outside
their home countries for the 10th year in a row,
following China with 46 companies, according to
the latest list of the worlds’ “top 250 contractors”
by the magazine Engineering News-Record (ENR).
Turkish contractors experienced with PPP projects
are also amongst the major undertakers in Africa.

ürdürülebilir kalkınmanın, sağlık, elektrik ve
eğitim hizmetlerine ve pazarlara erişimin
sağlanması için bölgesel ve ulusal altyapının
iyi bir şekilde donatılmış olması gerekir.
Ekonomik büyümeyi desteklemek için strateji ve
projeler geliştirmek de bu hususta önemli bir yer tutar.
2017 yılında, Uluslararası inşaat sektörü dergisi
ENR’ın (Engineering News Record) yayınladığı ve
müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki
faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri esas alan
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi”
listesinde Türk müteahhitlik firmaları 46 olarak
bildirildi. Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci
sırada yer alan Çin’in ardından 10. yılda da dünyada
ikinci sıradaki yerini korudu.

Turkish contractors experienced with PPP projects
are also amongst the major undertakers in Africa.
Share of African countries in the overall international
business volume of Turkish contractors is around
21 percent (share of North Africa is 19%). Turkish
contractors so far have undertaken in the continent
over 1.150 projects which worth 55 billion USD.

PPP projeleri ile deneyim kazanan Türk müteahhitleri,
Afrika’daki en büyük girişimciler arasında yer
almaktadır. Türk müteahhitlerin toplam uluslararası
ticaret hacmindeki Afrika ülkelerinin payı yüzde 21 iken
Kuzey Afrika’nın ise yüzde 19 civarındadır. Müteahhitler,
şimdiye dek kıtada 55 milyar dolar değerinde bin
150’den fazla projeye imza atmıştır.

Rapid urbanization in Africa raises the need for
housing, infrastructure and electricity, and urgent
investments are needed in these areas. In 2017, the
greatest number of projects valued at 50 million USD
or above (303 projects worth 307 billion USD) in
Africa fall into the Transport sector (36%), followed
by Real Estate (22.4%), Energy & Power (19.1%) and
Shipping & Ports (7.9%), and most of these projects
experience cost overruns. Turkish contractors and
energy companies can keep projects on budget and on
time as well as offering knowledge-driven solutions
for complex construction projects.

Afrika’daki hızlı kentleşme; konut, altyapı ve elektrik
ihtiyacını ortaya çıkarmakta ve bu alanlarda ivedi
yatırımlara gerek duyulmaktadır. 2017’de, Afrika’da 50
milyon doların üzerinde değere sahip 303’den fazla
projenin (toplam 307 milyar dolar değerinde) yüzde
36’sı taşımacılık, yüzde 22,4’ü konut, yüzde 19,1’i enerji
ve yüzde 7,9’u nakliye ve liman sektörlerinde olup
kıtanın kalkınmasında önemli rol oynayan bu projelerin
birçoğunda maliyet aşımı yaşanmaktadır. Bu projeler,
Türk müteahhitlik ve enerji şirketlerinin ortaklaşa
sunacakları çözümlerle planlanan süre ve bütçe
içerisinde tamamlanabilmektedir. Altyapı ihtiyacını
tespit etmeyi ve PPP ile YİD modelleri hakkında
bilgi vermeyi amaçlayan panel, Afrika’da deneyimli
Türk firmaları ile kıtanın ilgili kuruluş temsilcilerini
bir araya getirerek öncelikli projelerin tespitine ve iş

In this context, the panel aimed at identifying the need
for infrastructure and providing information about
PPP and BOT models brought together experienced
Turkish companies in Africa and representatives
of relevant organizations in Africa and provided
a platform for identifying priority projects and
developing cooperation models.
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Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş. Board Member
Emre AYKAR, Best Elektrik Taahhüt ve Ticaret
A.Ş. General Manager Serdar ÜNSAL, DEİK/
International Technical Consultancy Business
Council President Demir İNÖZÜ, T.R. Ministry of
Energy and Natural Resources General Directorate
of Foreign Relations and EU Department Head
Oğuzhan KIRAN, Vice President of the African
Federation of Construction Contractors Associations
(AFCCA) Abdelhaq LARAICHI, and African Union
Commission Infrastructure and Energy Department
Director Cheickh BEDDA participated as speakers
to the Collaboration Between Turkey and Africa on
Construction, Infrastructure and Energy panel, which
is moderated by Clifford Chance Istanbul Managing
Partner Jared GRUBB, started with the opening
speech of Jared Grubb.

birliği modelleri geliştirilmesine yönelik bir platform
sunmaktadır. Clifford Chance İstanbul Yönetici Ortağı
Sn. Jared GRUBB moderatörlüğünde; Yapı Merkezi
İnşaat Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre
AYKAR, Best Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürü Sn. Serdar ÜNSAL, DEİK/Uluslararası Teknik
Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Sn. Demir İNÖZÜ, T.C.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Oğuzhan KIRAN,
Afrika İnşaat Müteahhitleri Dernekleri Federasyonu
(AFCCA) Başkan Yardımcısı Sn. Abdelhaq LARAICHI
ve Afrika Birliği Komisyonu Altyapı ve Enerji Bölümü
Direktörü Sn. Cheickh BEDDA’nın konuşmacı olarak
yer aldığı Türkiye ve Afrika arasında İnşaat, Altyapı
ve Enerji alanlarında iş birliği paneli Jared Grubb’ın
giriş konuşmasıyla başladı.

Sn. Jared Grubb

Clifford Chance İstanbul Yönetici Ortağı
Managing Partner of Clifford Chance
Istanbul Office

A

Grubb, stated that it was a pleasure for him to
mention both Africa and Turkey, started his speech
by mentioning the success of the Turkish construction
sector in the world and said that Turkish construction
sector has almost 21 percent share in the PPP projects
realized in African continent and 19 percent of this
share belongs to Northern Africa countries. Grubb
emphasized that the Turkish contracting sector has
realized 1150 projects on the continent so far and their
amount is 55 billion dollars and gave information
about his company Clifford Chance.

frika’dan ve Türkiye’den konuşmanın kendisi
için büyük onur teşkil ettiğini vurgulayan
Jared Grubb, Türk müteahhitlik sektörünün
dünya üzerindeki başarısından da söz
etmeyi ihmal etmedi. Afrika Kıtası’nda gerçekleşen
PPP Projelerinde, Türk müteahhitlik sektörünün
yüzde 21, Kuzey Afrika ülkelerinin ise yüzde 19 payı
olduğuna dikkati çekti. Türk müteahhitlik sektörünün
kıtada şu ana kadar bin 150 proje gerçekleştirdiğini ve
bunların toplam tutarının 55 milyar dolar olduğunu
söyleyen Grubb, kendi şirketi Clifford Chance hakkında
bilgilendirmede bulundu.
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Sn. Emre Aykar

Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member of Yapı Merkezi
Construction Inc.

Y

Emre Aykar, Yapı Merkezi Board Member and TurkeyEthiopia Business Council President, started his
speech with a short presentation and stated that
Turkey is a very advantageous country in terms of
construction sector because it can easily access to
the markets. Aykar stated that a three-hour flight from
Istanbul could address 59 countries, a population of
1.4 billion and a GDP of 17.8 trillion dollars and
emphasized that Turkish contractors have been active
since the 1970s, they have realized a total of 9300
projects in 119 countries and amounted to 356 billion
dollars. Aykar stated that, between 2005 and 2015,
the annual average contract amount signed by the
sector is 24 billion dollars, and 36 percent of this
achieved with Libya, Iraq, and Egypt. He emphasized
that our activities are almost zero due to the problems
experienced in these countries in recent years. Aykar
gave information about Yapı Merkezi Group and
stated that they have projects on the African continent
in Algeria, Morocco, Senegal, Ethiopia, Tanzania,
and Kenya and since 2004, the number of projects
in Sub-Saharan Africa has increased rapidly. Aykar
stated that they built the metro line connecting Dakar
Airport, which was built by Turkish companies, with
the city and that they are the Turkish contracting
company that makes the most contracts in the African
continent. Aykar, by stating that there are basic factors
for success in the African continent, emphasized
that it is important to be flexible and able to make
quick decisions, in addition to this being patient and
understand the needs of the customer, that the project
realized in a country is taken as a reference, that rapid
planning is important and that the social responsibility
projects to be realized are very important.

apı Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK TürkiyeEtiyopya İş Konseyi Başkanı Emre Aykar kısa bir
sunum gerçekleştirerek başladığı konuşmasında,
Türkiye’nin piyasalara erişiminin kolay
olmasından ötürü müteahhitlik sektöründe avantajlı
bir konumda olduğunu dile getirdi. İstanbul’dan üç saatlik
bir uçuşla 59 ülkeye, toplam 1,4 milyarlık bir nüfusa
ve 17,8 trilyon dolarlık bir GSYH’ya hitap edilebildiğini
işaret eden Aykar, Türk müteahhitlerin 1970’li yıllardan
bu yana faal olduğunu, 119 ülkede toplam 9 bin 300 proje
gerçekleştirdiğini ve bunların toplam tutarının 356 milyar
dolar olduğunu vurguladı. 2005- 2015 yılları arasında
sektörün imzaladığı yıllık ortalama kontrat tutarının 24
milyar dolar olduğunu belirten Aykar, bunun yüzde 36’sının
Libya, Irak ve Mısır ile gerçekleştiğini söyledi. Son yıllarda
bu ülkelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı faaliyetlerimizin
neredeyse sıfıra dayandığını vurguladı. Yapı Merkezi
grubu hakkında bilgiler veren Aykar, hâlihazırda Afrika
kıtasında Cezayir, Fas, Senegal, Etiyopya, Tanzanya ve
Kenya’da projeleri olduğunu ve 2004 yılından bu yana
Sahraaltı Afrika’daki gerçekleştirdikleri projelerin sayısının
hızla arttığını belirtti. Türk şirketleri tarafından inşa edilen
Dakar Havalimanı’nı şehir ile bağlayan metro hattını
kendilerinin tamamladıklarını ifade eden Aykar, Afrika
kıtasında en fazla kontrat yapan Türk şirketi olduklarını
belirtti. Afrika kıtasında başarılı olmak için bazı temel
faktörler olduğunu belirten Aykar bu faktörleri; esnek
davranmak, hızlı karar alabilmek, sabır gösterebilmek
müşterinin ihtiyacını anlamak, hızlı planlama yapmak ve
sosyal sorumluluk projelerine önem göstermek olarak
sıraladı.
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Sn. Demir İnözü

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik
İş Konseyi Başkanı
Chairman of DEiK/International Technical
Consulting Business Council

D

DEİK International Technical Consultancy Business
Council President Demir İnözü started his speech by
stating the construction sector is the driving force in
the economic development of Turkey and it consists
of three main shareholders and gave information
about Turkish construction sector’s contributions
to the country’s economy. İnözü stated that the
Turkish technical consultancy sector took part in
177 projects in 24 African countries and that 127
of them were realized in North African countries.
İnözü emphasized that the International Technical
Consultancy Business Council was established in
2013 and its main objective is to promote the Turkish
Technical Consultancy sector abroad, and also stated
that they hold conferences and seminars as Business
Council.

EİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş
Konseyi Başkanı Demir İnözü konuşmsında,
inşaat sektörünün Türkiye’nin ekonomik
kalkınmasındaki itici güç olduğunu ve
üç ana paydaştan oluştuğunu dile getirdi. Türk
inşaat sektörünün ülke ekonomisine olan katkıları
hakkında bilgiler veren İnözü, Türk teknik danışmanlık
sektörünün 24 Afrika ülkesinde 177 projede yer aldığını
belirtti. Uluslararası Teknik Danışmanlık İş Konseyinin
2013 yılında kurulduğunu ve ana hedefinin Türk
Teknik Danışmanlık sektörünü yurtdışında tanıtmak
olduğunu vurgulayan İnözü, “Ayrıca İş Konseyi olarak
konferanslar ve seminerler de düzenliyoruz.” ifadesini
kullandı.
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Sn. Serdar Ünsal

Best Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
General Manager of Best Electrical
Contracting & Trade Inc.

B

Serdar Ünsal, General Manager of Best Elektrik
Taahhüt ve Ticaret A.Ş., started his speech by
stating that the African continent is a growing
continent, hosting opportunities, and has needs in
the construction, energy, and infrastructure sectors.
Ünsal stated that the geographical position of Turkey
is an advantage for the Turkish construction sector,
and this is used in global rivalry and that their
company has offices in Algeria, Morocco, and Kenya
and they are focusing on electricity construction.

est Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Sn. Serdar Ünsal konuşmasına, gün geçtikçe
büyüyen Afrika Kıtası’nın fırsatlar barındırdığına;
inşaat, enerji ve altyapı sektörlerinde duyulan
ihtiyaca dikkati çekerek başladı. Türkiye’nin coğrafi
konumunun inşaat sektörü için bir avantaj niteliğinde
olduğuna ve ülkenin küresel rekabette bu durumu
kullandığına vurgu yapan Ünsal, Cezayir, Fas ve Kenya’da
şirketlerinin ofislerinin faaliyet gösterdiğine ve elektrik
müteahhitliği konusuna odaklandıklarına işaret etti.
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Sn. Oğuzhan Kıran

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Dış
İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Head of Department of General Directorate
of Foreign Relations and EU at Turkish
Ministry of Energy and Natural Resources

E

Ministry of Energy and Natural Resources General
Directorate of Foreign Relations and EU Department
Head Oğuzhan Kıran started his speech by stating
that there are positive relations developed based
on the common cultural links of Turkey and Africa
and their sense of equality from past until present,
and said that they plan to put forward a sustainable
business model based on a win-win approach, which
will be carried out by the public and private sectors,
where everyone put their hands on the continent’s
access to electricity and human needs. Kıran stated
that they carried out a detailed study for the whole
continent as a ministry and examined the countries
socially, culturally, and economically, and said that
they set priorities and methods to be followed.

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler
Sorumlusu ve AB Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Oğuzhan Kıran konuşmasında,
Türkiye ile Afrika’nın ortak kültürel bağlarının
ve geçmişten bugüne eşitlik anlayışına dayalı
geliştirilen olumlu ilişkilerin varlığını koruduğunu
belirterek, kıtanın elektriğe erişimi ve insani ihtiyaçları
hususunda herkesin elini taşın altına koyduğunu,
kamu ve özel sektörle birlikte yürütecek ve kazankazan anlayışına dayanan sürdürülebilir bir iş modeli
ortaya koymayı planladıklarını açıkladı
Bakanlık olarak kıtanın tamamına yönelik detaylı
bir çalışma gerçekleştirdiklerini; ülkeleri sosyal,
kültürel, ekonomik olarak incelediklerini belirten
Kıran, iş yapmak için öncelikleri ve izlenilecek
yöntemleri belirlediklerini söyledi. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın son yedi yılda kıtaya yönelik
gerçekleştirdiği projelere değinen Kıran bu projeleri;
enerji ve doğal kaynaklar alanında iş birliğini
geliştirmek amacıyla 17 ülkeyle imzalanan niyet
mektupları ve mutabakat zabıtları, yedi ülkede petrol,
madencilik, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında
verilen mesleki eğitimler, kamu ve özel sektörün kıtayı
yerinde tanıması ve yatırım fırsatlarını öğrenmesi için
enerji takımları mekanizması kurmak, sekiz ülkeye
teknik ziyaretler düzenlemek şeklinde sıraladı.

Kıran mentioned about the projects carried out by
the Ministry of Energy and Natural Resources for
the last seven years and emphasized that they have
signed various letters of intent and memorandum
of understanding with seventeen countries in
order to develop cooperation in the field of energy
and natural resources, that they have provided
professional training to seven countries in the fields
of oil, mining, electricity and renewable energy, and
that the public and private sectors have established
an energy team mechanism in order to recognize the
African continent and learn investment opportunities
in place and have made technical visits to eight
countries in this context.

Sosyal olarak da bölgeye değer katmak üzere çalışma
yaptıkları çalışmaların üzerinde duran Kıran, “Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, Türk

Kıran stated that they are working to add value to
the region socially and that they have established
portable solar energy systems and vaccine booths to
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provide uninterrupted electric energy to serve health
centers in rural areas in Niger and Uganda under
the coordination of Turkish Airlines and Ministry
of Energy and Natural Resources. Kıran stated
that they have come together with undergraduate
and graduate students from African countries and
said that they are giving opportunities for MTA
internships and jobs for students studying in the
field of mining.

Hava Yolları sponsorluğunda Nijer ve Uganda’da
kırsal alanlarda sağlık merkezlerine hizmet vermek
üzere kesintisiz elektrik enerjisi sağlayacak portatif
güneş enerjisi sistemleri ve aşı kabinleri kurduk.”
ifadesiyle yapılan çalışmalardan birini açıkladı. Afrika
ülkelerinden gelen lisans ve yüksek lisans öğrencileri
ile sık sık görüştüklerini belirten Kıran, maden
alanında eğitim alan öğrencilere MTA’da staj ve iş
imkânı tanıdıklarını da söyledi.
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Sn. Abdelhaq Laraichi

Afrika İnşaat Müteahhitleri Dernekleri
Federasyonu (AFCCA) Başkan Yardımcısı
Vice-President of African Federation for
Construction Contractors’ Associations
(AFCCA)

A

frika İnşaat Müteahhitleri Dernekleri
Federasyonu (AFCCA) Başkan Yardımcısı Sn.
Abdelhaq Laraichi AFCCA hakkında bilgiler
vererek başladığı konuşmasında Afrika
Kıtası’nın yabancı yatırımcılar için güvenlik ve iklim
gibi birçok zorluğu barındırdığını belirterek, her
konuda yatırımcıları destekleyeceklerini iddia etti.

Abdelhaq Laraichi, Vice President of the African
Federation of Construction Contractors Associations
(AFCCA), started his speech by giving information
about AFCCA and stated that the African continent
has many difficulties such as security and climate
change for foreign investors, but they aim to support
investors and entrepreneurs in all matters.

Afrika pazarında yer almak isteyenlerin projelerini
bölgedeki taşeron firmalarla gerçekleştirmeleri
gerektiğini savunan Laraichi, AFCCA olarak eğitime
verdikleri önemi vurguladı ve yol inşaatları için model
bir okul kurduklarının altını çizdi.

Laraichi emphasized the importance of carrying
out projects of those who want to enter the African
market with subcontractors in the region and the
importance they attach to education as AFCCA and
underlined that they established a model school for
road construction.
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Sn. Cheikh Bedda

Afrika Birliği Komisyonu Altyapı ve Enerji Bölümü
Direktörü
Director of Infrastructure and Energy of the
African Union Commission

A

frika Birliği Altyapı ve Enerji Direktörü Cheikh
Bedda da konuşmasına, organizasyonda
emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.
Afrika Birliği’nin enerji, ulaştırma ve altyapı
alanlarında devam eden 51 projesinin olduğunu
ifade eden Bedda, Dünya Bankası tahminlerine göre
önümüzdeki dönemde kıtanın yüzde 3,1’lik bir büyüme
göstereceğini iddia etti.

African Union Infrastructure and Energy Director
Cheikh Bedda started his speech by thanking those
who contributed to the organization, and said the
African Union has 51 ongoing projects in the fields
of energy, transport, and infrastructure, and in the
coming period, the African continent will grow by
3.1 percent according to the World Bank forecasts,
emphasizing that this ratio can be further increased
by investing in energy and infrastructure sectors.

Enerji ve altyapı sektörlerine yatırım yapılarak bu
oranın daha da arttırılabileceğini savunan Bedda,
enerji ve altyapı alanlarında Türkiye ile know-how
paylaşımı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bedda,
Afrika kıtasında başarılı olmak için finansal yönetim
yapılmasının çok önemli bir etken olduğunu söyleyerek
konuşmasını sonlandırdı.

Bedda stated that know-how sharing with Turkey
in energy and infrastructure fields is a necessity
and concluded his speech by saying that financial
management is a very important factor in order to
be successful in Africa.
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PANEL 3
“Afrika’da Bütünleşme Çabaları ve Türk İş Dünyası için Fırsatlar”

“Integration Efforts of Africa and Market Opportunities for Turkish Businesspeople”

A

The process of unity and integration of African
countries has been continuing since their
independence and has become even more obligatory
due to the impact of globalization and today’s tough
economic conditions. The African Union, which was
established on the grounds that there is a need for
a structure that will enable Africa to integrate with
the world economy and address the economic, social
and political problems of the countries, reached a
settlement on the African Continental Free Trade
Area (AfCFTA) agreement, which would allow
African countries to engage in free trade between
themselves, in 2018, to achieve the ultimate goal
of integration, the economic and monetary union.

frika ülkelerinin birlik ve bütünleşme
süreci, bağımsızlıklarından bu yana devam
etmekte olup küreselleşme ve günümüz
güçlü ekonomik koşullarının etkisiyle daha
da zorunlu hale gelmiştir.

Afrika’nın bütünleşmesini ve dünya ekonomisiyle
entegre olmasını sağlayacak, ülkelerin ekonomik,
sosyal ve siyasal sorunlarını ele alacak bir yapıya
ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle oluşturulan Afrika
Birliği, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA)
anlaşmasıyla uzlaşmaya gitti. Bu anlaşma; 2018
yılında bütünleşmenin nihai amacı olan ekonomik ve
parasal birliğin sağlanmasına ve kıta ülkelerinin kendi
arasında serbest ticaret yapmasına imkân tanıdı.

With the AfCFTA agreement, which is an agreement
that is an STA agreement with the most countries
since the establishment of World Trade Organization
(WTO), it is expected that a decrease in unemployment
in the member countries to the union, where 1.2
billion people live and have 2.5 trillion dollars
of GDP and increase in the domestic trade in the
continent.

AfCTA anlaşması ile Afrika Birliğine üye olan
ülkelerde istihdamın ve kıtadaki iç ticaretin büyük
oranda artması bekleniyor. Afrika pazarının hem
kıtaya hem de ortak olan diğer ülkeler için fayda
sağlayacağı görüşü hâkim olmakla birlikte önemli
altyapı yatırımlarının da gerçekleşmesi gerektiği
vurgulanıyor.

Bu çerçevede, Afrika’daki öncelikli yatırım alanlarının,
fırsatların ve zorlukların olduğu kadar deneyimlerin
de paylaşılmasını amaçlayan panel, Türkiye-Afrika
ortaklığında başarı örneklerinin incelendiği ve
bütünleşme sürecine katkıda bulanabilecek proje ve
iş birliği modellerinin değerlendirildiği bir istişare
ortamı sağladı.

As well as the view that a single African market will
be of great benefit to both the continent and other
partner countries is dominant, it is emphasized that
important infrastructure investments should be made.
In this context, Turkish companies who have
successfully completed important PPP projects
in Africa and invested in African countries in
various sectors will make great contributions with
their knowledge, high business management, and
technologies acquired in the region and worldwide.
Within this framework, the panel, which aimed
at sharing experiences and investment priorities,
challenges, and opportunities in Africa, provided a
consultation environment where success examples in
Turkey-Africa partnership are examining and projects
and cooperation models that can contribute to the
integration process are evaluated.

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
Tamer Taşkın moderatörlüğünde; Arçelik-Beko

Arçelik-Beko Sub-Saharan Regional Director and
DEFY General Manager Evren Albaş, Chairman

Bu bağlamda, Afrika’da önemli PPP projelerini
başarıyla tamamlamış ve çeşitli sektörlerde Afrika
ülkelerine yatırım yapan Türk şirketleri, bölgede
ve dünya çapında edindikleri bilgi-birikim, yüksek
iş yönetimi ve teknolojileri ile büyük katkılar
sunacaklardır.
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of Tosyalı Holding Fuat Tosyalı, Elhassan
Holding Board Member Elsadiq H.H.Elhassan,
Director-General of the European Commission for
International Cooperation and Development Michel
Arrion, Commissioner for Economic Affairs of the
African Union Commission Victor Harison, and
Chairman of Summa Board of Directors Selim Bora
participated the Integration Efforts of Africa and
Market Opportunities for Turkish Business People
Panel, which is moderated by Tamer Taşkın TurkeyAfrica Business Councils Coordinator President,
started with the opening speech of Tamer Taşkın.

Sahraaltı Bölge Direktörü ve DEFY Genel Müdürü
Evren Albaş, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, Elhassan Holding Group Yönetim Kurulu
Üyesi Elsadiq H.H. Elhassan, Avrupa Birliği Komisyonu
Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Genel Müdürü
Michel Arrion, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik
İşler Komiseri Victor Harison ve Summa Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Selim Bora’nın konuşmacılar arasında
yer aldığı Afrika’da Bütünleşme Çabaları ve Türk İş
Dünyası için Fırsatlar paneli Tamer Taşkın’ın giriş
konuşmasıyla başladı.
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Sn. Tamer Taşkın

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör
Başkanı
Coordinating Chairman of
DEiK/Turkey-Africa Business Councils

T

Taşkın mentioned that the increasing bilateral trade
volume between Turkey and Africa and the growing
interest in Turkey to the continent in recent years and
stated that the increasing number of embassies and
Turkish Airlines flights were effective on this.

ürkiye ve Afrika arasında artan ikili ticaret
hacmine, son yıllarda Türkiye’nin kıtaya
yönelik artan ilgisine değinen Taşkın, bunda
artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yolları
seferlerinin etkili olduğunu savundu.
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Sn. Evren Albaş

Arçelik-Beko Sahra Altı Bölge Direktörü ve Defy
Genel Müdürü
CEO and Regional Director, Sub-Sahara
at Defy Appliances

A

Evren Albaş, Arçelik-Beko Sub-Saharan Regional
Director and DEFY General Manager, said that
Africa is one of the focal points with its active
population and growth potential, and that Arçelik
acquired DEFY in 2011 for 325 million dollars, and
that they have invested 80 million dollars in South
Africa since 2011.

rçelik-Beko Sahraaltı Bölge Direktörü ve
DEFY Genel Müdürü Evren Albaş hareketli
popülasyonu ve büyüme potansiyeli ile
Afrika’nın odak noktalarından biri olduğunu,
Arçelik’in 2011 yılında 325 milyon dolar bedelle DEFY
şirketini satın aldığını ve buna ek olarak 2011 yılından
bu yana Güney Afrika’ya 80 milyon dolar tutarında
yatırım yaptıklarını söyledi.

He stated that DEFY has a market share of 40
percent in the South African market and that it is
the most selling white goods company, and also
more than three thousand people work within the
company and that they produce 1.5 million pieces
of the product in a year. Albaş stated that there is
serious growth potential in the African continent
and that this potential can be realized with the
support of governments, the private sector, and nongovernmental organizations.

Güney Afrika pazarında DEFY’ın yüzde 40’lık bir piyasa
payına sahip olduğunu ve en çok satış yapan beyaz
eşya firması olduğu belirten Albaş, şirket bünyesinde
üç binin üzerinde kişinin çalıştığını ve yılda 1,5 milyon
adet ürün ürettiklerini ifade etti. Afrika kıtasında
ciddi bir büyüme potansiyeli olduğuna dikkati
çeken Albaş, hükümetlerin, özel sektörün ve sivil
toplum kuruluşlarının desteğiyle bu potansiyelin
gerçekleştirilebileceğini iddia etti.
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Sn. Fuat Tosyalı

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Tosyalı Holding

T

osyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı ise sözlerine Cezayir’de
gerçekleştirdikleri yatırımlara ait videoyu
izleterek başladı. 2011 yılı sonunda Cezayir’de
yatırıma başladıklarını belirten Tosyalı, yatırımları bir
bütün halinde değil de etap etap ilerlettiklerini ve 2018
yılı itibariyle kıtadaki yatırımlarının 2 milyar doları
geçtiğini söyledi. Tosyalı, bu sayede yılda 4 milyon ton
üzerinde çelik üretimi yaptıklarını vurguladı. Cezayir
piyasasına ise her gün 12 bin ton çelik ürettiklerini
ve hedeflerinin üç yıl içinde bu rakamı 25 bin tona
çıkarmak olduğunu belirten Tosyalı, şirketin Cezayir’de
gerçekleştirdiği bu yatırımın Türkiye’nin yurt dışında
sıfırdan yapılmış en büyük yatırımı olduğunu söyledi.

Fuat Tosyalı, the Chairman of Tosyalı Holding, started
his speech by showing a video of the investments they
made in Algeria. Tosyalı, by stating that they started
investing in Algeria at the end of 2011, emphasized
that they have progressed stage of investments rather
than as a whole and that Tosyalı has produced more
than 4 million tons of steel annually in 2018, with
investments exceeding 2 billion dollars. Tosyalı stated
that they produce 12 thousand tons of steel every day
in the Algerian market and that they will increase
this number to 25 thousand tons in three years and
said that this investment that Tosyalı Holding carried
out in Algeria is the biggest investment of Turkey in
abroad made from scratch.

Forumun açılış oturumunda Senegal Maden ve
Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile iyi
niyet anlaması imzaladıklarını açıklayan Tosyalı,
yakın zamanda Senegal’de 1 milyon ton çelik üretim
hacmine sahip yatırım gerçekleştireceklerini belirtti.
Konuşmasının sonunda Tosyalı Holding’in sosyal
bir şirket olduğunu vurgulayan Tosyalı, iş yaptıkları
bölgelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarına duyarsız
kalmadıklarını; okul ve hastane inşalarının yanında
çalışanların çocuklarına eğitim bursu verdiklerini ve
aynı sosyal politikayı Afrika’daki diğer yatırımlarında da
uygulayacaklarını kaydederek konuşmasını noktaladı.

Tosyalı stated that they have signed a goodwill
agreement with Minister of Mining and Geology of
Senegal Aissatou Sophie Gladima Siby at the opening
session of the forum and that they will realize an
investment with a production capacity of 1 million
tons of steel in Senegal soon. At the end of his speech,
Tosyalı emphasized that Tosyalı Holding is a social
company and stated that they are not insensitive to
the needs of the people living in the regions where
they do business, they build schools and hospitals,
they provide education grants to the children and
they will apply the same social policy to their other
investments in Africa.
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Sn. Elsadiq HagAli H.Elhassan

Elhassan Holding Group Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member of Elhassan Holding Group

E

lhassan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elsadiq
H.H.Elhassan Afrika kıtasındaki yatırım
fırsatlarına değinerek başladığı konuşmasında
Sudan özelinde değerlendirmelerde bulundu.
Sudan’ın çeşitli tarım kaynaklarına sahip olduğunu,
tarımda kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ve net
ihracatçı konumunda geldiğini ifade etti. Sudan
nüfusunun yüzde 60’ının tarım sektöründe çalıştığını
ve Türk yatırımcıların bu konuda büyük fırsatlara
sahip olduğunu söyledi.

Elhassan Holding Board Member Elsadiq H.H.
Elhassan started his speech by mentioning the
investment opportunities in Africa and made
evaluations specifically about Sudan. He stated that
Sudan has various and more agricultural resources, it
can meet its own needs in agriculture, and it is in the
position of a net exporter. He said that 60 percent of
Sudan’s population works in the agricultural sector
and Turkish investors have great opportunities in
this regard.

Sudan hükümetinin kamu-özel sektör ortaklıklarını
kalkınma programına dâhil ettiğini ifade eden
Elhassan, Sudan’da kurulan serbest bölgelerin Türk
yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu, bu sayede
vergilerden muafiyet sağlanacağını ve Türkiye ile
Sudan arasında hükümetler düzeyinde gelişen
ilişkilerin iki ülkenin de refahına katkı sunmasını
beklediğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

In his speech, Elhassan continued by stating the
Sudanese government included public-private
partnerships in the development program and
ended by saying the free zones established in Sudan
provide opportunities for Turkish investors, thus,
exemption from taxes is provided, and he expects that
developing relations between Turkey and Sudan in
the government level will contribute to the welfare
of the both countries.

www.turkeyafricaforum.org
71

Sn. Michel Arrion

Avrupa Birliği Komisyonu Uluslararası İşbirliği
ve Kalkınma Genel Müdürü
Directorate General for International
Cooperation and Development-Europaid
at European Commission

A

In his speech, Michel Arrion, Director-General of the
European Commission for International Cooperation
and Development, stated that the two points are
important in the African continent, and the first of
these is the development finance and trillions were
needed to reach the goals of Africa, and that this
would not come from bilateral agreements or from
the states, it would come from the private sector.

vrupa Komisyonu Uluslarası İş birliği ve
Kalkınma Genel Müdürü Michel Arrion Afrika
kıtasında iki hususun önemli olduğunu,
bunlardan ilkinin kalkınma finansmanı
olduğunu belirterek başladığı konuşmasında Afrika’nın
hedeflerine ulaşmak için trilyonların gerektiğini, bunun
ikili anlaşmalardan ya da devletlerden değil özel
sektörden geleceğini ifade etti.

Arrion stated that Turkish Airlines establishing flight
links is an important development as well as Turkey
opening embassies in the continent about fifteen years
ago with the initiative that it started and pointed that
there are serious opportunities for every country that
will invest in Africa.

Türkiye’nin yaklaşık on beş yıl önce başlattığı açılım
ile kıtada Büyükelçilik açmasının yanı sıra Türk Hava
Yolları’nın uçuş bağlantıları kurmasının önemli bir gelişme
olduğunu kaydeden Arrion, Afrika’nın yatırım yapacak
her ülke için ciddi fırsatlar barındırdığına dikkati çekti.
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Sn. Victor Harrison

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri
Commissioner for Economic Affairs of the
African Union Commission

A

frika entegrasyonunun nihai amacının
ekonomik ve parasal birliktelik olduğunu
öne süren Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik
İşler Komiseri Victor Harison, söz konusu
entegrasyonun nihai amacının, “Bölgesel ve kıtasal
düzeyde serbest ticari alan, gümrük birliği ve ortak bir
pazar ve ortak ekonomik politikalarla parasal birliğin
oluşturulması” olduğunu aktardı.

Commissioner for Economic Affairs of the African
Union Commission Victor Harison who started his
speech by emphasizing that the ultimate goal of
African integration is economic and monetary unity,
and said that the integration is aimed at creating a
free trade area at the regional and continental level,
establishing a customs union, forming a common
market and creating monetary union with common
economic policies.

Afrika kıtasının kalkınması için gerekli olan trilyonların
resmi kaynaklardan gelecek bağışlardan veya kredilerden
sağlanabileceğini ön gören Harison, kredilerin uluslararası
finans kurumlarından gelebildiğini ancak özel sektör
yatırımlarının Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya
Bankasının yanı sıra Avrupa Kalkınma Bankası’ndan
da sağlanabileceğini söyledi. Buradaki kaynakların
da yetmeyeceğini belirten Harison, özel bankaların
kaynaklarına da ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

The African Union Commissioner, pointing out
that trillions are needed for the development of the
African continent, said that official sources can be
donations or credits. He said that loans can come
from international financial institutions, but private
sector investments can come from sources such as
the African Development Bank or the World Bank,
as well as from the European Development Bank.
However, Harison pointed out that the resources
here will not suffice also and private banks resources
are also needed.
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Sn. Selim Bora

Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim & İcra
Kurulu Başkanı
President of Summa

P

anelin son konuşmasını gerçekleştiren
Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora,
kıtadaki yatırımlarında “Summa Modeli” adını
verdiği yöntemi kullandığını belirtti. Afrika
Kıtası’ndaki potansiyeli daha önceden keşfettiğini dile
getiren Bora, ilk defa 2010 yılında Ekvator Ginesi’nde
yaptıkları yatırımla kıtada çalışmaya başladıklarını
ifade etti.

Bora stated that it is very important
to trust the people and leaders of the
country and gain their trust for the
investments in Africa

In the last speech of the panel, Selim Bora, Chairman
of Summa Board of Directors, started his speech by
sharing the experience of Summa, whose investments
in Africa are called “Summa model”, and stated that
they have seen the potential in the African continent
before and for the first time, in 2010, they started
to work on the continent with their investment in
Equatorial Guinea. Bora stated that their first works
were the construction of the congress center in the
capital Malabo for the 17th African Union Summit
and emphasized that they completed this project in
as little as six months.

17. Afrika Birliği Zirvesi için başkent Malabo’da inşa
edilen kongre merkezinin ilk işleri olduğunu vurgulayan
Bora, projeyi altı ay gibi bir sürede tamamladıklarına
dikkati çekti. Kıtada inşaat sektöründe gerçekleştirilen
çalışmaların tamamlanma süresinin uzun olduğunu
anımsatan Bora, kongre merkezinin kendileri için
büyük bir referans olduğunun altını çizdi. Bu projeyle;
Senegal, Ruanda ve Kongo Cumhuriyeti’nde kongre
merkezi ve otel inşaatı gibi birçok iş aldıklarını söyleyen
Bora, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşten ötürü
kıtadaki projelerin azaldığına dikkati çekti. Zaman
içerisinde yap-işlet-devret modeline yöneldiklerini
ifade eden Bora, Senegal’in başkenti Dakar’da ve
Nijer’de havalimanı inşaatı gerçekleştirdiklerini ve
uzun süre işlettiklerini açıkladı. Afrika’da sadece
taahhüt değil otel yatırımlarının da rehavet

He noted that the congress center construction
that they completed in a short time is an important
reference for them, because of the long duration of
the projects carried out in the construction sector
in Africa, and they have undertaken convention
center and hotel construction works in Senegal,
Rwanda, and the Republic of Congo, but due to the
decrease in oil prices, the projects on the continent
have decreased. Bora stated that they have turned to
build-operate-transfer model over time, and that they
built and operated the airport in Dakar, the capital
of Senegal, and that they would build and operate
the airport in Niger for 25 years.

Bora, Afrika’daki yatırımlar için önce
ülkelerin insanlarına ve liderlerine
güvenmenin, onların güvenlerini kazanmanın
çok önemli olduğunu öne sürdü
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gördüğünü vurgulayan Bora, kıtadaki yatırımlar için
önce ülkelerin insanlarına ve liderlerine güvenmenin,
onların güvenlerini kazanmanın çok önemli olduğunu
öne sürdü.

Bora stated that there are not only contracting works
but also hotel investments in Africa and that it is
very important to trust the people and leaders of
the country and gain their trust for the investments
in the continent.

Türk firmaların Avrupa Birliği ülkelerinden sağlanan
finansal kaynaklardan faydalanabileceğini belirten
Bora, özellikle Çin’in bölgede ciddi pazar payına sahip
olmak için attığı adımlara karşın, Türk EximBank
tarafından sağlanan kredilerle Afrika’da büyük projeler
hayata geçirdiklerini aktardı. Selim Bora, güvenin tesis
edilmesi, projelerin sonlandırılmasında süratli olunması
ve finans kurumlarının desteğinin alınması sonrasında
Türk şirketlerin Afrika’da hayata geçiremeyeceği bir
proje olmadığına dikkati çekerek sözlerini sonlandırdı.

Bora stated that Turkish companies can benefit from
the financial resources provided by the European
Union countries and that despite the steps taken
by China to have a significant market share in the
region, they have implemented large projects in
Africa with the loans provided by Türk EximBank.
Selim Bora ended his words by stating that there is
no project that Turkish companies cannot implement
in Africa after building trust, rapidly completing the
projects and the support of financial institutions.
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GALA YEMEĞİ
GALA DINNER

T

Turkey-Africa II. Economic and Business Forum
Gala Dinner were realized in Hilton Bosphorus with
the participation of Republic of Turkey Minister
of Commerce Ruhsar Pekcan, Commissioner for
Economic Affairs of the African Union Commission
Victor Harison, guest Ministers, DEİK President
Nail Olpak, and African and Turkish businesspeople.

ürkiye- Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu Gala
Yemeği, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu
Ekonomik İşler Komiseri Victor Harison,
konuk bakanlar, DEİK Başkanı Nail Olpak, Afrikalı ve
Türk iş insanlarının katılımıyla Hilton Bosphorus’ta
gerçekleştirildi.
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D

EİK Başkanı Nail Olpak katılımcılara ve Afrika Birliği Delegasyonuna
teşekkürlerini sunarak, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Afrika Birliği arasında
imzalanan anlaşma kapsamında Birlik ile yapılacak organizasyonlarda
bundan sonra bütün sorumluluğun DEİK’te olduğunu, Afrika Birliği’nin
ülkemizde bir ofis açmayı düşünmesi halinde DEİK olarak destek olacaklarını
ve Afrika Birliği’nde DEİK’e yer verilmesi hâlinde buna hazır olduklarını söyledi.
DEİK President Nail Olpak started his speech by thanking the participants
and the Delegation of the African Union, and stated that, within the scope of
the agreement signed between the T.R. Ministry of Commerce and the African
Union, the responsibility was taken by the DEİK for the organizations to be
held with the African Union, to be supportive in the case that African Union
considers to open an office in our country, and in the case that they give a
place for DEİK in African Union they will be ready for this.

T

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Forum’a 2 bin 500 kişinin katıldığını ve
bu bağlamda birçok iş görüşmesi gerçekleştiğini vurgulayarak başladığı
konuşmasında konuk bakanlara, Afrika Birliği temsilcilerine teşekkür
etti. Bakan Pekcan konuşmasının devamında “Her zaman diyorum ki;
Türkiye’yi dışarıda bir tek örgüt temsil etsin, o da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu.
Uluslararası çalışmalarımızın etkinliği ve verimliliği açısından DEİK’in daha ön
planda, daha görünür olması gerektiğine inanıyorum. Afrika Birliği başkanımızla
da bunu paylaştık. Özel sektörün Afrika Birliği’nde muhatabı DEİK’tir” dedi.
DEİK’te Afrika Birliğine bir oda, bir masa verilmesinin süreci daha hızlandıracağını
vurgulayan Pekcan, katılımlarından ötürü herkese teşekkür ederek konuşmasını
noktaladı.
Minister of Commerce Ruhsar Pekcan started her speech by emphasizing
that 2500 people participated in the Forum and many business meetings
took place in this context and thanked the guest ministers and African Union,
representatives. Minister Pekcan continued her speech by saying that “I always
say; let only one organization represents Turkey from abroad, and that will
be the Foreign Economic Relations Board. I believe that DEİK should be in
the foreground and more visible in terms of the effectiveness and efficiency
of our international activities. We also shared this with the president of the
African Union. The private sector’s addressee in the African Union is DEİK.”
Pekcan emphasized that giving a room and a table to the African Union will
accelerate this process and ended her speech by thanking everyone for their
participation.
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Gala Yemeği sponsorları Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora,
Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğan, Karadeniz Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz ödüllerini
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın elinden
aldılar.
Gala Dinner sponsors Summa Chairman Selim Bora, Doğtaş
Chairman Adnan Doğan, Karadeniz Holding Vice Chairman
Orhan Remzi Karadeniz received their awards from the hands of
Minister of Trade Ruhsar Pekcan and DEİK President Nail Olpak.
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Bakanlar Toplantısı
Meeting of the Ministers

F

orumun ikinci gününde “Adil, Serbest,
Sürdürülebilir Ticaret; Korumacılığın Afrika için
Ortaya Çıkardığı Riskler” gündemiyle Bakanlar
ve Genel Sekreterler Toplantısı gerçekleştirildi.
Afrika ülkelerinden misafir Bakanlar, Büyükelçiler ve
Bölgesel Kuruluşların Genel Sekreterlerinin katılımıyla
düzenlenen toplantıda, Bakan Pekcan, birincisini 2016
yılında başarılı şekilde gerçekleştirdikleri forumun
ikincisi vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet
duyduklarını ifade ederek bugün adil, serbest,
sürdürülebilir ticaret ve korumacılığın Afrika için
ortaya çıkardığı riskler konusunu ele alacaklarını
belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kendine has
dinamikleri olan coğrafyaya (Afrika) tek bir pencereden
bakmak yerine Afrika’nın çok kültürlülüğünü ele alan
bütüncül bir yaklaşım benimsemek kıta ülkelerinin
gerçeklerini anlamak adına önem taşımaktadır.” dedi.
Dün misafir Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen
panellerde finansman ve yatırım imkânları, altyapı
ve enerji alanlarında iş birliği, Afrika’nın bütünleşme
hareketleri, Türk iş dünyasının Afrika pazarına girişi
ve fırsatları gibi konularda verimli görüşmeler
gerçekleştirildiğini belirten Bakan Pekcan, yaptığımız
karşılıklı görüş alışverişinde gördük ki kendine has
dinamikleri olan coğrafyaya tek bir pencereden
bakmak yerine Afrika’nın çok kültürlülüğünü ele alan
bütüncül bir yaklaşım benimsemek kıta ülkelerinin
gerçeklerini anlamak adına önem taşımaktadır dedi.
Ticaret Bakanı olarak ilk resmi ziyaretini Güney
Afrika ve Zambiya’ya gerçekleştirdiğini ifade eden

Pekcan: “It is important to understand
the realities of continental countries by
adopting a holistic approach that deals
with Africa’s multiculturalism”

On the second day of the forum Meeting of Ministers
and Secretary General was held with the agenda
of “Fair, Free, Sustainable Trade; The Risks of
Protectionism for Africa”. At the meeting, which
was held with the participation of visiting Ministers,
Ambassadors and General Secretaries of Regional
Organizations from African countries, Minister
Pekcan stated that they were pleased to come together
on the occasion of the second forum, whose first
was realized successfully in 2016, and today they
will be handling the risks of fair, free, sustainable
trade and protectionism for Africa. Minister of
Commerce Ruhsar Pekcan said, “It is important
to understand the realities of continental countries
by adopting a holistic approach that deals with
Africa’s multiculturalism rather than looking at the
geography (Africa) with its unique dynamics from a
single window”.
Minister Pekcan stated that yesterday in the panels,
held with the participation of visiting Ministers,
efficient discussions were held on issues such as
financing and investment opportunities, cooperation
in the fields of infrastructure and energy, integration
movements of Africa, the entry and opportunities of
the Turkish business world into the African market,
and said “It is important to understand the realities of
continental countries by adopting a holistic approach
that deals with Africa’s multiculturalism rather than
looking at the geography with its unique dynamics
from a single window”. Minister Pekcan stated that
she made her first official visit to South Africa and
Zambia as the Minister of Commerce and said that

Pekcan: “Afrika’nın çok kültürlülüğünü ele
alan bütüncül bir yaklaşım benimsemek kıta
ülkelerinin gerçeklerini anlamak adına önem
taşımaktadır”

www.turkeyafricaforum.org
83

she had the opportunity to see the great potential
of Africa onsite, in these visits. Minister Pekcan
said that she hoped to meet more often with the
representatives of the continental countries and to
make consultations in order to develop commercial
and economic relations between our countries.

Bakan Pekcan, bu ziyaretlerde Afrika’nın sahip
olduğu büyük potansiyeli yerinde görme fırsatını
yakaladığını söyledi. Bakan Pekcan, bundan sonra
da kıta ülkelerinin temsilcileriyle daha sık bir araya
gelmek, ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik
ilişkileri geliştirmek için istişarelerde bulunmayı
temenni ettiğini dile getirdi.

“We also have an obligation to think about future
generations.”
African Union Commission Economic Affairs
Commissioner Victor Harrison stated that
sustainable development should be carried forward
and said, “A partnership between the African private
sector and Turkish private sector is needed. Africans
should be the actors of investments and actors of
development. Investments must respect human
beings. Humans are the actors of development.
We need to think about our resources. We have the
right to use the resources we have, but we have
an obligation to think about future generations.”
Harrison stated that 2018 is the year of “fight
against corruption and illegal cash flows” for
Africa and the African Union and said, “Yesterday
there were 2 thousand 500 participants. Today, the
number of participants will increase. I believe that
together we will move towards the development of
Africa. I believe we will carry out useful discussions
for Turkey and Africa”. After the speeches, the
meeting continued closed to the press.

“Gelecek nesilleri düşünme yükümlülüğümüz de var”
Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri
Victor Harrison da sürdürülebilir kalkınma yolunda
ilerlenilmesi gerektiğini aktararak, “Afrika özel sektörü
ve Türkiye özel sektörü arasında bir ortaklık gerekiyor.
Afrikalıların; yatırımların aktörü, kalkınmanın aktörü
olması lazım. Yatırımların insana saygı göstermesi
lazım. İnsan, kalkınmanın aktörüdür. Kaynaklarımızı
düşünmemiz gerekiyor. Elimizdeki kaynakları
kullanmaya hakkımız var ama gelecek nesilleri
düşünme yükümlülüğümüz de var.” şeklinde konuştu.
Harrison, 2018’in Afrika ve Afrika Birliği için
“yolsuzlukla mücadele ve kayıtsız para akışlarıyla
mücadele senesi” olduğunu belirterek, “Dün 2 bin 500
katılımcı vardı. Bugün de katılımcı sayısı artacaktır.
Birlikte Afrika’nın kalkınması yolunda ilerleyeceğimize
inanıyorum. Türkiye ve Afrika’ya faydalı tartışmalar
yürüteceğimize inanıyorum.” dedi. Konuşmaların
ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.
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Basın Toplantısı, İmza Töreni ve Ortak Deklarasyon
Press Conference, Signature Ceremony and Announcement of
Joint Communique

Basın toplantısı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Gine Bissau Cumhuriyeti arasında
Ticaret ve Ekonomik İş birliği Anlaşması imzalandı.
Before the press conference, Commercial and Economic Cooperation Agreement was
signed between the Republic of Turkey and the Republic of Guinea-Bissau.
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T

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Afrika Birliği
Ekonomik İşleri Komiseri Victor Harison’un
katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında ilk
konuşmayı T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
gerçekleştirdi. Bakan Pekcan, Türkiye’nin Afrika kıtası
ile gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerine değinerek
başladığı konuşmasında, Türkiye’nin amacının ikili
ilişkileri geliştirirken aynı zamanda kıtanın kalkınma
çabalarına katkı sağlamak olduğunu, Türkiye olarak
Afrika’nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde
hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını ifade etti. Forum
kapsamında, Afrika’nın 47 ülkesinden mevkidaşlarıyla
fikir alışverişi yapma imkânı bulduğunu belirten
Pekcan; serbest, adil ve sürdürülebilir ticaret ve
korumacılık önlemlerinin ekonomik hayata negatif
etkilerini ele aldıklarını vurguladı.

Pekcan stated that they discussed
the negative effects of free, fair and
sustainable trade and protectionism on
economic life

Bugün dünya ticaretinin en önemli sorunlarından
birinin artan korumacılık eğilimleri olduğunu ifade
eden Pekcan, Türkiye olarak korumacılığın ülke
ekonomilerine katkı sağlamaktan ziyade fiyatların
yükseleceği, alım gücünün düşeceği ve yoksulluk
oranlarının artacağı bir ortam oluşturacağını
inandıklarını belitti. Afrika kıtasına bir pazar olarak
ya da bir doğal kaynak merkezi olarak bakmadıklarını
vurgulayan Pekcan, bu sayede Afrika’da Türk
firmalarının yüz binlerce kişiye iş imkânı sağladığını
söyledi.

At the press conference, realized with the participation
of Minister of Commerce Ruhsar Pekcan and African
Union Economic Affairs Commissioner Victor Harrison,
Minister of Commerce Ruhsar Pekcan gave the first
speech. Minister Pekcan started her talk by mentioning
the developing trade and economic relations between
Turkey and African continent, and stated that the aim
of Turkey is contributing the continent’s development
efforts when developing the bilateral relations, and,
like Turkey, they are working for the development of
Africa and Africa to get the place where it deserved
in the global system.
Pekcan stated that within the scope of the Forum, she
had found the opportunity of exchanging opinions with
her counterparts from 47 countries from Africa and
emphasized that they discussed the negative effects of
free, fair and sustainable trade and protectionism on
economic life.

Pekcan; serbest, adil ve sürdürülebilir ticaret
ve korumacılık önlemlerinin ekonomik
hayata negatif etkilerini
ele aldıklarını vurguladı

Pekcan stated that one of the most important problems
of the world trade today is the increasingly protectionist
tendencies, and that they, as Turkey, believe that the
protectionism will create an environment in which
the prices will increase, the purchasing power will
decrease, and the poverty rate will increase, rather than
contributing to country economies. Pekcan stated that
they do not look at the African continent as a market
or as a natural resource center, and said that in this
way, Turkish companies provide jobs for hundreds of
thousands of people in Africa.
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African Union Commissioner for Economic Affairs
Victor Harrison started his speech by saying that
he was very pleased to be present in the forum and
stated that various meetings were held in two days
and transportation, energy, infrastructure, financing
and lastly free, fair, and sustainable trade issues
were discussed, and the African Union will continue
to develop its relations with Turkey; and he ended
his speech by thanking for the hospitality primarily
to Mr. President Recep Tayyip Erdoğan, Minister of
Commerce Ruhsar Pekcan, and DEİK.

Toplantıda söz alan Afrika Birliği Ekonomik İşler
Komiseri Victor Harison, burada bulunmaktan
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Forum
kapsamında iki gün boyunca çeşitli toplantılar
gerçekleştirildi; ulaştırma, enerji, altyapı, finansman
ve son olarak da serbest, adil ve sürdürülebilir ticaret
konuları ele alındı.” cümlelerini kaydetti. Afrika
Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam
edeceğini belirten Harison, konuşmasının sonunda
kendilerine gösterilen ev sahipliği için öncelikle
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret
Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan’a ve DEİK’e teşekkür etti.
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Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu Ortak Bildirisi
11 Ekim 2018
Turkey-Africa II. Economic and Business Forum Joint Communiqué
11th October 2018

T

Under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan,
President of the Republic of Turkey and Moussa Faki,
Chairperson of the African Union Commission, the
Second Africa-Turkey Economic and Business Forum
was held in Istanbul, Turkey on 10-11 October 2018.

ürkiye-Afrika İkinci Ekonomi ve İş Forumu,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika Birliği
Komisyonu Başkanı Sayın Moussa Faki
liderliklerinde, 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlendi.

The Forum was organized by the African Union
Commission and the Ministry of Trade of the Republic
of Turkey in cooperation with the Foreign Economic
Relations Board of Turkey (DEİK).

Forum, Afrika Birliği Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) ile iş birliği içerisinde organize
edildi.

The Forum was honored by the presence of Recep
Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey
and Mulatu Teshome, President of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia and Honorable
Edouard Ngirente Prime Minister of the Republic of
Rwanda on behalf of Paul Kagame President of the
Republic of Rwanda, and African Union Economic
Affairs Commissioner Victor Harrison on behalf of
the Chairperson of the African Union Moussa Faki.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Federal Demokratik
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mulatu Teshome,
Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika
Birliği’nin mevcut dönem başkanı Sayın Paul
Kagame adına Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı Sayın
Edouard Ngirente, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı
Sayın Moussa Faki adına Afrika Birliği Ekonomik
İşler Komiseri Sayın Victor Harison’un katılımlarıyla
onurlandırıldı.

In the spirit of closer relations between Turkey and
African countries, and considering the substantial
momentum in Turkey-Africa relations particularly
since the declaration of Turkey as a strategic partner
of the African Continent in 2008 and the First and
Second Turkey-Africa Partnership Summits held in
İstanbul in 2008 and in Malabo in 2014 respectively,
it was agreed that it is prime to advance the AfricanTurkey cooperation and build on what has been
accomplished thus far.

Forumda, Türkiye’nin Afrika’nın stratejik ortağı
olarak ilan edilmesinin ardından 2008’de İstanbul
ve 2014’de Malabo’da düzenlenen birinci ve ikinci
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi toplantılarından sonra
kazanılan somut ivme göz önüne alındı; Türkiye-Afrika
iş birliğinin ilerletilmesinin ve bugüne kadar başarılan
hususların üzerine inşa edilmesinin esas olduğuna
karar verildi.

The Forum was attended by forty-three (43) African
Countries, Economic Community of Central African
States (ECCAS), Economic Community of West
African States (ECOWAS), financial institutions
from Turkey and Africa as well as private sector
representatives.

Forum’a, kırk üç (43) Afrika ülkesi, Orta Afrika Devletleri
Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Batı Afrika Devletleri
Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Türkiye ve Afrika’dan
mali kuruluşlarının yanı sıra özel sektör temsilcileri
katılım sağladı. Forum esnasında, “Afrika’da Ticaret
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During the Forum, discussions spanned issues
related to “Financing of Trade and investment
in Africa”, “Collaboration between Turkey
and Africa on Construction, Infrastructure and
Energy”, “Integration efforts of Africa and Market
Opportunities for Businesspeople”, and “Fair, Free
and Sustainable Trade”. The Forum noted with
satisfaction that the Turkey-Africa Partnership is
growing, deepening and getting diversified and the
readiness of the Turkish side to further strengthen the
economic and commercial ties with African countries.
With a view of enhancing the lasting partnership
between Turkey and Africa for development and
economic integration;

ve Yatırımın Finansmanı”, “Türkiye ve Afrika arasında
İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İş birliği”,
“Afrika’da Bütünleşme Çabaları ve İş Dünyası İçin
Fırsatlar” ile “Adil, Serbest ve Sürdürülebilir Ticaret”
başlıkları masaya yatırıldı. Forum, Türkiye-Afrika
ortaklığının büyüdüğünü, derinleştiğini, çeşitlendiğini
ve Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan ekonomik ve
ticari bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu
ortaya koydu. Kalkınma ve ekonomik bütünleşme için
Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığı geliştirmek
anlayışı çerçevesinde;
1. Forumda, ortak diyalog için mevcut platformu
güçlendirmeye devam etmeye, Türkiye ile Afrika
arasındaki geleneksel dostluğu pekiştirmeye,
stratejik iş birliğini derinleştirmeye ve Türkiye ile
Afrika arasındaki iş birliğini geliştirmek için pratik
mekanizmalarını geliştirmeye karar verildi.
2. Türkiye ile Afrika, kıtadaki halklarının refahını
geliştirirken ekonomik direnci arttıran,
ekonomik büyümeyi sürdüren, farklılıkları
azaltan uygulanabilir çözümleri hayata geçirme
konusundaki kararlığını yineledi.
3. Forumda, ticaretin ekonomik büyümenin ana
motoru olarak önemine dikkat çekti ve özel
sektörün bu anlamda itici güç olacağını ifade edildi.
4. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticari ve ekonomik
iş birliğini daha da geliştirme anlayışı çerçevesinde
Forum, Afrika ülkelerinin hassas sektörlerini
korumaya elverecek biçimde asimetrik modele
dayanacak; tarifeleri ve ticaretin önündeki diğer
engellerin kaldırılması için imkânları araştıracak
bir ortak eylem planı başlatma yönündeki güçlü
iradesini yineledi.
5. Büyümedeki istikrarı, gösterdiği yüksek performans
ve bölgesindeki ekonomik gücüyle Türkiye, Afrikalı
muhatapları ile kendi aralarındaki iş birliğini ticari
ilişkileri güçlendirme amacıyla değişik alanlardaki
kalkınma tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu
ifade etti.
6. Forumda, özel sektörün herkes için daha fazla
fırsat olanağı sunduğu, yaşam standartlarının
yükseltildiği ve çevre korumasının sağlandığı, yeterli
istihdamın ekonomik büyüme ve kalkınmadaki kritik
rolü ortaya kondu. Toplantıda; Türkiye ve Afrika
ülkelerinde karşılıklı yatırım ve ticareti arttırmak

1. The Forum decided to continue strengthening
the current platform for collective dialogue,
consolidate Africa-Turkey traditional friendship,
deepen strategic collaboration and enhance the
mechanism of practical cooperation between
Turkey and Africa.
2. Turkey and Africa reiterated their commitment to
implement workable solutions that will increase
economic resilience, sustain economic growth and
decrease disparity while improving the welfare of
the people in Africa.
3. The Forum underlined the importance of trade as
one of the key engines of economic growth and a
strong private sector would be a driving force in
this respect.
4. With a view to further enhancing commercial
and economic cooperation between Turkey
and African countries, the Forum reiterated its
strong intention to initiate joint action plan to
examine possibilities of removing tariffs and
other obstacles to trade that would be based on
asymmetrical model enabling African countries
to protect their sensitive sectors.
5. Taking into consideration that Turkey has shown
remarkable performance with its steady growth
over the last decade and is a major economic
power in the region, Turkey expressed its
readiness to share its development experience in
different fields with African counterparts in order
to broaden and strengthen the cooperation and
trade relations among themselves.
6. The Forum reaffirmed the critical role of
the private sector in economic growth and
development by generating decent employment
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in order to create greater opportunities for all,
reduce inequalities, raise basic standards of
living and ensure environmental protection. In
this regard, the Forum underlined the necessity of
supporting the private sector activities in Turkey
and African countries in order to foster mutual
investment and trade in each other’s countries.
7. The Forum reiterated their position to prioritize
infrastructure cooperation within the Turkey–
Africa Partnership and strengthen cooperation
in transport, electricity, energy and other areas of
infrastructural development within the framework
of Agenda 2063 and its flagship projects
8. To support African Countries in reducing energy
costs and increasing access to electricity,
decreasing transport costs, boosting intraAfrican trade, ensuring water and food security
and increasing global connectivity; Turkey
and African Union will work together towards
establishing a partnership in design, inspection,
financing, and management of projects under
the Program for Infrastructure Development in
Africa (PIDA) and The Presidential Infrastructure
Champion Initiative (PICI).
9. The Forum recommended the participating
countries to take necessary measures to
encourage Turkish and African enterprises as
well as financial institutions to expand investment
and participate in infrastructure projects
through various means, such as Public-Private
Partnership (PPP) and Build-Operate-Transfer
(BOT).
10.The Forum underlined the importance of trade as
a catalyst to significantly increase investments,
transfer of know-how and the possibility to
exchange knowledge and experience on issues
related to development.
11.The Forum expressed its support to the Agenda
2063 of the African Union and the 2030
Agenda for Sustainable Development of the
United Nations, based on inclusive growth and
sustainable development of African countries.
12. Noting the importance of the contribution of
investments to capacity building in the socioeconomic sectors, particularly in the human resource
development, the Forum agreed to encourage
mutual investment in order to build more diversified
economies both in Turkey and in Africa
13. The Forum agreed to enhance information

için iki ülke arasındaki özel sektör etkinliklerinin
desteklenmesinin gerekliliği konuşuldu.
7. Forumda, Türkiye-Afrika İş birliği kapsamında
altyapı iş birliğini öncelemek ve “2063 Gündemi” ile
onun başat projeleri çerçevesinde ulaşım, elektrik,
enerji ve diğer altyapısal gelişme alanlarında iş
birliğini güçlendirmek konusundaki duruş yinelendi.
8. Enerji ve ulaşım maliyetlerini azaltmanın yanında
elektriğe erişimi, Afrika içi ticareti arttırmak,
su ve gıda güvenliğini temin etmek ile küresel
bütünleşmenin güçlendirilmesi yolunda Afrika
ülkelerini desteklemek için Türkiye ve Afrika
Birliği, Afrika Altyapı Kalkınması Programı
(PIDA) ile Başkanlık Altyapı Liderlik Girişimi
(PICI) çerçevesindeki projelerin tasarım, teftiş,
finansman ve yönetimi alanlarında ortaklık kurmak
için beraber çalışacak.
9. Forumda, Türk ve Afrikalı şirketler ile mali
kuruluşların yatırımlarını artırma, Kamu-Özel
Ortaklığı (PPP) ve Yap-İşlet-Devret (BOT) gibi çeşitli
araçlar yoluyla altyapı projelerinde yer almaları
için teşvik etmek adına katılımcı ülkelere gerekli
önlemleri alması tavsiye edildi.
10. Forumda, kalkınma ile ilgili alanlarda yatırımların
belirgin biçimde artması, know-how transferi ve
bilgi ve tecrübe paylaşım imkânları için ticaretin
önemli bir katalizör olduğu konuşuldu.
11. Forumda, Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi’ne ve
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için
2030 Gündemi’ne desteği öne çıkarıldı.
12. Forumda, öncelikle insan kaynağı gelişimi olmak
üzere, yatırımların sosyo-ekonomik alanlarda
kapasite oluşturmaya yönelik katkısının önemi
ele alındı; Türkiye ve Afrika’da ekonomilerin daha
da çeşitlendirilmesi için karşılıklı yatırımların teşvik
edilmesi hususunda mutabık kalındı.
13. Forumda, karşılıklı yatırıma daha elverişli bir
ortam sağlanması için yatırım politikaları, fırsatlar,
düzenlemeler, güncel ekonomik gelişmeler ve
iş birliği alanlarında bilgi ve tecrübe değişimini
arttırma konusu konuşuldu.
14. Forumda, Afrika’da ekonomik kalkınma için uzun
vadeli sürdürülebilirliği temin eden, Türk şirketlerin
somut artışına vesile olan altyapı, inşaat ve enerji
alanlarında artan yatırımları memnuniyetle
karşılandı.
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and experience sharing on investment policies,
opportunities, regulations and recent economic
developments and fields of cooperation in order
to create a more enabling environment for mutual
investment.
14. The Forum welcomed the increased investments
in the infrastructure, construction and energy
sectors, leading to a substantial expansion
of Turkish investment securing the long-term
sustainability for economic development in
Africa.
15. The Forum encouraged the private sector to
invest in agriculture, electricity production,
transmission, and delivery facilities, and services,
aviation, maritime, education, and health as
priority areas, especially in small and medium
scale enterprises development.
16. The Forum underlined the importance of enhancing
Africa’s manufacturing capacities through the
establishment of regional manufacturing hubs
as a means to increase intra-African trade.
17. The Forum called upon Turkish and African
financial institutions to enhance their cooperation,
including opening more branches in their
respective countries.
18. The Forum recognized the important role of the
African Union in promoting the integration of Africa.
19. The Forum welcomed the signing of the
Memorandum of Understanding between the
African Union Commission and the Ministry
of Trade of the Republic of Turkey on Trade
and Investment Cooperation as an important
milestone of the Turkey-Africa relationship.
20. The Forum underlined the role of public
communication for raising awareness on the
benefits of the partnership.
21. The Forum expressed its satisfaction on the
achievements of mutually beneficial results and
agreed to hold the next Turkey-Africa Economic
and Business Forum in 2020.
22. The Forum expressed its sincere appreciation
to H.E President Recep Tayyip Erdogan, the
Government and the people of the Republic of
Turkey for the warm welcome extended to all
delegations during the event.
23. Finally, the Forum commended the partnership
between the African Union Commission and the
Ministry of Trade of the Republic of Turkey for
successfully organizing this important event.

15. Forumda, özellikle KOBİ’lerin gelişmesi için
tarım, elektrik üretimi, iletimi, dağıtım tesisleri
ve hizmetleri ile havacılık, denizcilik, eğitim ve
sağlık gibi öncelikli alanlarda özel sektörün yatırım
yapması teşvik edildi.
16. Forumda, bölgesel imalat merkezleri kurulması
yoluyla Afrika’nın imalat kapasitesinin
artırılmasının önemi vurgulandı.
17. Forumda, tarafların ülkelerinde daha fazla şube
açmaları yoluyla Türk ve Afrikalı mali kurumlar iş
birliklerini artırmaya davet edildi.
18. Forumda, Afrika Birliği’nin kıtanın bütünleşmesini
teşvik etmekteki önemli rolü ortaya kondu.
19. Forumda, Türkiye-Afrika ilişkilerinde bir dönüm
noktası olan Afrika Birliği Komisyonu ile T.C. Ticaret
Bakanlığı arasında imzalanan “Ticaret ve Yatırım
Alanında İş birliği Hakkında Mutabakat Zaptı”
olumlu karşılandı.
20.Forumda, ortaklığın yararlarına dair kamusal
iletişimin farkındalığının artırılmasındaki rolünün
altı çizildi.
21. Forumda, karşılıklı olarak fayda sağlayan sonuçların
elde edilmesinden duyulan memnuniyet dile
getirildi ve bir sonraki Türkiye-Afrika Ekonomi
ve İş Forumu’nun 2020 yılında düzenlenmesinde
mutabık kalındı.
22. Forumda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne
ve halkına bu etkinlik sırasında tüm heyetlere
göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü
içtenlikle teşekkür edildi.
23. Son olarak Forumda, bu önemli organizasyonun
gerçekleştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret
Bakanlığı ile Afrika Birliği Komisyonu arasındaki
ortaklık takdir edildi.
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Moritanya
Mauritania

M

oritanya İşverenler Ulusal Birliği Başkanı
Cheikh Mohamed Zein Abidine Türkiye ile
Afrika arasındaki iş birliğinden memnun
olduklarını ifade ederek başladığı
sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Moritanya ziyareti ve imzalanan anlaşmaların
entegrasyon sürecine olan katkısından bahsetti.
Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdül
Aziz’in teşvikler ve yatırım konusuna çok önem
verdiğine değinen Abidine, farklı sektörler için önemli
teşvik programlarının olduğunu aktardı.

Mauritania Employers National Union President
Cheikh Mohamed Zein Abidine began his presentation
by stating that they are satisfied with the cooperation
between Turkey and Africa, and then mentioned the
visit of Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan to
Mauritania and talked about the contribution of
signing the agreement to the integration process.
Abidine stated that Mauritania President Mohammed
Veled Abdul Aziz gives the utmost importance to
incentives and investment and said that there are
important incentive programs for different sectors.

Moritanya hükümetinin tarıma verdiği önemden
bahseden Abidine, yeni teknolojilerle tarım
modernizasyonu hedeflendiğini ve bu bağlamda 2014
yılında Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü ile anlaşma
imzalandığını belirtti. Moritanya’nın genç nüfus ve
coğrafi konumu ile avantajlı olduğunu ve bu minvalde
balıkçılık sektöründe son derece başarılı olduklarını
söyledi.

Abidine mentioned the importance given to
agriculture by the Mauritanian government and
said that agricultural modernization is targeted with
new technologies and in this context, an agreement
was signed with the United Nations Agricultural
Organization in 2014. He stated that Mauritania
is advantageous with its young population and
geographical location and in this context, they are
very successful in the fishing sector.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18956
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18956 link.
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Etiyopya
Ethiopia

E

At the beginning of his presentation, Endalkachew
Sime Degaga, Secretary General of the Ethiopian
Chamber of Commerce and Sectoral Associations,
provided information on the country’s economic
profile and investment opportunities. Degaga stated
that Ethiopia is the fastest growing country on the
African continent and said that the country makes
investments in hydropower and energy supply
to neighboring countries. Degaga mentioned
the privatization projects and said that there are
privatization works in railway, telecommunication,
and energy sectors. He also said they have built
industrial parks and gave information about that
companies can rent offices in these parks and they
are giving opportunities and incentives to the foreign
companies.

tiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri
Genel Sekreteri Endalkachew Sime Degaga
sunumunun başlangıcında ülkenin ekonomik
profili ve yatırım fırsatları hakkında
bilgilendirmede bulundu. Afrika kıtasında en
hızlı büyüyen ülkenin Etiyopya olduğunu ifade
eden Degaga, ülkenin hidroelektrik alanındaki
yatırımlarından ve çevre ülkelere de enerji
sağladığından bahsetti. Özelleştirme projelerinden
bahseden Degaga; demiryolu, telekomünikasyon ve
enerji sektörlerindeki özelleştirme çalışmalarının
olduğunu dile getirdi. Endüstri parkları kurduklarını
ve bu parklarda şirketlerin ofisler kiralayabileceğini
ve yabancı şirketlere tanıdıkları fırsatlar ve teşvikler
hakkında da açıklama yaptı.
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Benin
Benin

B

enin Yatırımlar ve İhracatın Teşviki Ajansı
(APIEX) Genel Müdürü Laurent Guillaume
Gangbes tarafından gerçekleştirilen sunumda
ekonomik reformlar yaparak ülkenin kalkınma
hızını arttırmak ve kalkınma planlarında özel sektör ile
partner olmak istediklerini ve Türk şirketlerle inşaat,
altyapı gibi sektörlerde özel ortaklıklar beklediklerini
söyledi. Doğrudan yabancı yatırımlar için hükümet
nezdinde kurulmuş olan APIEX’in yatırımcılara ticari
konularda destek olan bir ajans olduğunu ifade etti.

In the presentation made by Laurent Guillaume
Gangbes, General Manager of Benin Investments
and Export Promotion Agency (Agence de Promotion
des Investissements et des Exportations - APIEX),
he stated that they wanted to increase the speed of
development of the country by making economic
reforms and to partner with the private sector in their
development plans. In this context, they expect special
partnerships with Turkish companies in sectors such
as construction and infrastructure.

İki saat gibi bir sürede şirket kurulduğunu,
yatırımcıların onaylarının kolaylaştırılması, vergi
muafiyetleri ve vize süreçlerinin hızlandırılması,
ülkeye olan ihracatın kolaylaştırılması gibi konularda
APIEX’in destek verdiğini vurgulayan Gangbes,
sunumunun devamında Benin’de gerçekleşen
projelerden bahsetti.

He said that APIEX, established by the government
for foreign direct investments, is an agency that
supports investors in commercial matters. Gangbes
stated that APIEX provides support in matters such
as establishing a company in two hours, facilitating
investors’ approvals, accelerating tax exemptions
and visa processes, and facilitating export to the
country, and talked about projects in Benin in rest
of his speech.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18946
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18946 link.
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İslam Kalkınma Bankası
Islamic Development Bank

İ

In the presentation that realized with the participation
of Gamze Sarıoğlu, Islamic Development Bank
Insurance Organization representative in Turkey,
and Harun Çelik, Islamic Development Bank Group
Trade Finance organization ITCF territory executive,
the activities of the Islamic Development Bank
was mentioned, and that it was aimed to provide
convenience to member countries’ export and import
with the activities of the bank’s loan and investment
guarantee programs and cash flow incentives.

slam Kalkınma Bankası Sigorta Kuruluşu Türkiye
temsilcisi Gamze Sarıoğlu ve İslam Kalkınma
Bankası Grubu Ticaret Finans kuruluşu ITCF bölge
sorumlusu Harun Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen
sunumda bankanın faaliyetlerinden bahsedildi. Ayrıca,
bankanın kredi ve yatırım garantisi programları ile üye
ülkelerin ithalat ve ihracatlarında kolaylık sağlanması
ve nakit akışlarının teşviki hedeflendi.
ITCF’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Harun Çelik
ise Mısır, Fas ve Tunus’un Afrika kıtasında en çok
finansman sağlanan ülkeler arasında yer aldığını
belirtti.

Harun Çelik, who informed about the activities of
ITCF, stated that Egypt, Morocco, and Tunisia are
among the most financed countries on the African
continent.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18916
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18916 link.
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Türk Eximbank
Türk Eximbank

T

ürk Eximbank Ticaretin Finansmanı Müdürü
Osman Umut Topal ve Proje Kredileri
Müdürü Mehmet Mustafa Uçar tarafından
gerçekleştirilen sunumlarda Türk Eximbank’ın
kurumsal yapısı, faaliyetleri ve Afrika kıtası özelinde
gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.
Eximbank’ın 1987 yılında kurulduğu, Türkiye’nin tek
ihracat kredi kurumu olarak faaliyet gösterdiği ve
hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olduğu
belirtildi. Topal, müşterilerinin yüzde 67’sini KOBİ’lerin
oluşturduğunu ve kredi büyüklüğü açısından Türk
bankacılık sisteminde sekizinci sırada yer aldıklarını
vurguladı. Forumda, 2017 yılında banka olarak verdikleri
kredi tutarının 39 milyar olduğunu ve bu tutarın Türk
ihracatının yüzde 25’ine tekabül ettiği belirtildi.

In the presentations made by Türk Eximbank Trade
Finance Manager Osman Umut Topal and Project
Loans Manager Mehmet Mustafa Uçar, information
was given knowledge about Türk Eximbank’s
corporate structure, its activities, and works carried
out on the African continent was provided.

Afrika kıtasında finansman sağladıkları projelerden
de örnekler veren Eximbank yetkilileri, Etiyopya’da
gerçekleştirilen demiryolu projesinin, Eximbank’ın
finansman sağladığı en büyük proje olduğunu,
proje tutarının 1,7 milyar dolara tekabül ettiğini
ve Eximbank’ın 300 milyon dolarlık kısmına kredi
verdiklerini, ifade ettiler.

Eximbank officials also gave examples of the projects
that they provide financing in Africa continent, and
they said that the railway project in Ethiopia is the
biggest project that Eximbank financed, the project
amount is 1.7 billion dollars and Eximbank gave
credit to 300 million dollars part of the project.

It was stated that Eximbank was established in
1987, Turkey is the only export credit agency, and
that the stock is owned by the Ministry of Treasury
and Finance. He emphasized that 67 percent of its
customers are SMEs and they rank in eighth in the
Turkish banking system in terms of credit size. In
2017, the amount of loans they gave as a bank is
39 billion, which corresponds to 25 percent of the
export amount of Turkey.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18966
link.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18966
bağlantısından erişebilirsiniz.
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G20 Compact with Africa (CwA) İnisiyatifi
G20 Compact with Africa (CwA) Initiative

A

Johannes Wolf, G20 African Advisor to the German
Ministry of Finance, stated that the initiative was
formed under the German G20 Presidency to
promote private investments in Africa, including
infrastructure. He stated that the main objective
of CwA is to increase the attractiveness of private
investment through significant improvements in
macroeconomics, trade, and finance, and said that
CwA brings together reformist African countries,
international organizations, G20 partners, and
more to coordinate country-specific reforms, support
relevant policy measures and announce investment
opportunities to private investors. Wolf said that the
initiative is demand-oriented and open to all African
countries and CwA has attracted great interest since
the launch in 2017.

lmanya Maliye Bakanlığı G20 Afrika Danışmanı
Johannes Wolf, inisiyatifin Almanya’nın G20
Başkanlığı altında, altyapı da dahil olmak
üzere Afrika’da özel yatırımların teşvik
edilmesi amacıyla oluşturulduğunu ifade etti. CwA’nın
temel amacının, makroekonomi, ticaret ve finansman
alanlarında yapılacak önemli iyileştirmeler yoluyla özel
yatırımın çekiciliğini artırmak olduğunu söyleyen Wolf,
CwA’nın ülkeye özgü reformları koordine etmek, ilgili
politika önlemlerini desteklemek ve yatırım fırsatlarını
özel yatırımcılara duyurmak amacıyla reformcu Afrika
ülkelerini, uluslararası kuruluşları, G20 ortaklarını ve
daha nicelerini bir araya getirdiğini belirtti.
Girişimin talep odaklı ve tüm Afrika ülkelerine
açık olduğunu söyleyen Wolf, 2017 yılında yapılan
lansmandan bu yana CwA’nın büyük ilgi gördüğünü
dile getirdi. Şimdiye kadar 12 Afrika ülkesinin (Benin,
Burkina Faso, Fildişi Sahili, Mısır, Etiyopya, Gana, Gine,
Fas, Ruanda, Senegal, Togo ve Tunus) katıldığını dile
getiren Wolf, G20’nin amacı olan “dayanak oluşturmak,
sürdürülebilirliği geliştirmek ve sorumluluk üstlenmek”
gündemine Afrika’nın da eklenmesi gerektiğini söyledi.

Wolf expressed that 12 African countries (Benin,
Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, Ghana,
Guinea, Morocco, Rwanda, Senegal, Togo and
Tunisia) have participated so far, and said that Africa
should be added to the agenda of the G20, which
aims to “build a foundation, develop sustainability,
and take responsibility”.
You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18948 link.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18948
bağlantısından erişebilirsiniz.
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Afreximbank
Afreximbank

A

freximbank Garantiler ve İhtisas Kredileri
Kıdemli Müdürü Kofi Asumadu Addo, 5
milyar dolar sermayesi olan bankanın 50
Afrika ülkesindeki 250 banka vasıtasıyla Türk
firmalarına finansman kaynağı oluşturabileceklerini
dile getirdi. Türk Eximbank ile yakın iş birliği içerisinde
olduklarını ve yakın zamanda Aktifbank ile de bir garanti
anlaşması imzalamayı planladıklarını söyleyen Addo,
bu anlaşmayla Türk ihracatçılarına önemli miktarda
dış ticaret limiti sağlayabileceklerinin sözünü verdi.

Kofi Asumadu Addo, Senior Manager of Guarantees
and Specialized Finance in Afreximbank, stated that
the bank, which has a capital of 5 billion dollars, can
create financing for Turkish companies through 250
banks in 50 African countries. Addo stated that they
are in close cooperation with Türk Eximbank and
they are planning to sign a warranty agreement with
Aktifbank in the near future and added that they can
provide a significant amount of foreign trade limits
to Turkish exporters.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18944
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation from;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18944 link.
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Tanzanya

T

Tanzania

anzanya Özel Sektör Kurumu Başkanı Shalum
Shamte ise sunumunda Tanzanya’nın güncel
ekonomik durumu ve yatırım fırsatları ile ilgili
bilgiler verdi. Tanzanya’nın 2025 yılında yarıendüstriyel bir ülke olması noktasında bir hedefleri
olduğunu belirten Shamte, Yatırım Merkezi’yle iş
insanlarına yatırımlarla ilgili bilgiler verildiğini ve teşvik,
koordinasyon ve kolaylaştırma çalışmaları yaptıklarını
belirtti.

Shalum Shamte, President of Tanzania Private Sector
Institution, enlightened about Tanzania’s current
economic situation and investment opportunities in
his presentation. Shamte stated that Tanzania has a
goal of becoming a semi-industrial country in 2025,
that the Investment Center can provide information
about investments to the businesspeople and that
they are making encouragement, coordination, and
facilitation operations.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18964 bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18964 link.
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Namibya

N

Namibia
Tjekero Tweya, Minister of Industry, Trade and SME
Development of Namibia, gave information about the
country’s overall economic situation and investment
opportunities. Tweya talked about the richness of the
country in terms of natural resources and said that
diamond trade has an important place.

amibya Sanayi, Ticaret ve Kobi Geliştirme
Bakanı Tjekero Tweya sunumunda ülkenin
genel ekonomik durumu ve yatırım fırsatları
hakkında bilgi verdi. Doğal kaynaklar açısından
ülkede potansiyelin yüksek olduğuna dikkati çeken Tweya,
elmas ticaretinin önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18960 link.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18960 bağlantısından erişebilirsiniz.
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Mozambik
Mozambique

M

In the presentations made by the Minister of Industry
and Trade of Mozambique Ragendra Berta DE Sousa
and the President of the Investment and Export Agency
Lourenço Sambo, information was given knowledge
about investment opportunities in Mozambique was
presented. It is stated that the country is rich in land
and water resources, and also it has opportunities
in the mining sector. The prioritized sectors by the
government are stated as agriculture, tourism, energy,
and transportation infrastructure. It is stated that
Mozambique is an attractive country for investors
because of its natural resources, young population,
and proximity to potential markets, and many other
reasons.

ozambik Sanayi ve Ticaret Bakanı Ragendra
Berta DE Sousa ile Yatırım ve İhracat
Ajansı Başkanı Lourenço Sambo tarafından
gerçekleştirilen sunumlarda Mozambik
yatırım fırsatları hakkında önemli bilgiler aktarıldı.
Sunumda, ülkenin arazi ve su kaynakları açısından
zengin bir potansiyel barındırdığı ve madencilik
sektöründe de fırsatlar elde edilebileceği ortaya
kondu. Hükümet olarak öncelikli sektörlerin; tarım,
turizm, enerji ve ulaşım-altyapı sektörleri olduğu
belirtildi. Sunumda Mozambik’in, sahip olduğu doğal
kaynaklar, genç nüfus, potansiyel piyasalara olan
yakınlığı ve diğer birçok nedenden dolayı yatırımcılar
için cazip bir ülke olduğu vurgulandı.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18958 link.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18958 bağlantısından erişebilirsiniz.
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Mali
Mali

M

ali Ticaret ve Rekabet Bakanı Al Hassan AG
Ahmed Moussa tarafından gerçekleştirilen
sunumda, Mali’nin 15 milyon nüfusu ve 1,2
milyon kilometrelik yüzölçümü ile Batı
Afrika’nın önemli ülkelerinden biri olduğu, son yıllarda
devlet bütçesinin yüzde 15’inin tarım sektörüne
ayrıldığı, ekilebilir tarım alanlarının toplam 37 milyon
hektar hesaplandığı belirtildi.

Al Hassan AG Ahmed Moussa, Minister of Finance
and Competition of Mali, stated in his presentation
that Mali is one of the important countries of West
Africa with a population of 15 million and a surface
area of 1.2 million km2; in recent years, 15 percent of
the state budget has been allocated to the agricultural
sector; total arable land is 37 million hectares; and
thus the agricultural sector contains significant
potentials.

Moussa tarafından Mali’nin Nijerya’dan sonra Batı
Afrika’nın en büyük pirinç üreticisi, buna ek olarak
Afrika kıtasının birinci pamuk üreticisi olduğunun altı
çizildi. Ayrıca Moussa, hayvancılık alanında yatırımları
arttırmak için reformlar gerçekleştirdiklerini, et
ihracatını arttırmak için bir mevzuat geliştirdiklerini
ve 2022’ye kadar et ihracatını 4 milyon tona çıkarmak
istediklerini vurguladı. Sunumda, madencilik alanında
da Mali’nin ciddi bir potansiyel barındırdığı; Afrika’nın
üçüncü büyük altın üreticisi konumunda olduğu,
rezervlerinin 822 tona yaklaştığı ve bunun ham halde
ihraç edildiği ortaya kondu.

He said that Mali is the biggest rice producer in West
Africa after Nigeria, in addition to be the first cotton
producer in the African continent. He emphasized
that they have made reforms in order to increase
investments in animal husbandry, that they have
developed legislation to increase meat exports, and
that they want to increase meat exports to 4 million
tons until 2022. He also stated that Mali has a serious
potential in the field of mining; it is Africa’s thirdbiggest producer of gold; its reserves are 822 tons
and it exports this in raw form.
You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18954 link.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18954
bağlantısından erişebilirsiniz.
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Tunus
Tunisia

T

unus İşadamları Konfederasyonu Uluslararası
İlişkiler Başkanı Monia Jeguirim Essaidi; Fransa,
İtalya, Almanya ve İsveç gibi ülkelerle ticaret
hacimlerinin yüksek olduğunu, bununla beraber
Türkiye ile ticaret hacmini arttırmak istediklerini ifade etti.
Tunus’un Afrika’daki en büyük ikinci otomotiv üreticisi
ve organik gıda ürünlerinin ihracatçısı olması nedeniyle
Tunus’un yatırımlar açısından avantajlı bir ülke olduğunu
dile getiren Essaidi; mühendislik, altyapı, tıbbi malzemeler
ve ilaç endüstrisine yapılacak yatırımların kârlı olacağını
öngördü.

Monia Jeguirim Essaidi, President of International
Relations of the Confederation of Businessmen
of Tunisia, stated that they have a high volume of
trade with countries such as France, Italy, Germany,
and Sweden, and they want to increase their trade
volume with Turkey. Essaidi stated that Tunisia is
an advantageous country in terms of investments
since Tunisia is the second largest automotive
manufacturer and exporter of organic food products
in Africa; and said he thinks that the investments in
engineering, infrastructure, medical equipment, and
pharmaceutical industry would be profitable.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18968
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18968 link.
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Gıda Güvenliği

D

Food Safety
In the food safety presentation made by Foreign
Economic Relations Board of Turkey-Chad Business
Council President Can Hakan Karaca, it was stated
that the countries which do not produce food are
jeopardizing their people, and that no country should
have food-related social and economic problems
by emphasizing the importance of the necessary
infrastructure work in terms of protecting the
manufacturer and the consumer.

EİK Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Can Hakan
Karaca tarafından gerçekleştirilen gıda güvenliği
sunumunda, gıda üretimi olmayan ülkelerin
vatandaşlarını tehlikeye attığı, üretici ve
tüketicinin korunması ve depolanması hususunda gerekli
altyapı çalışmalarının önemi ortaya konarak, gıdanın hiçbir
ülkenin sosyal ve ekonomik sorunu olmaması gerektiği
ifade edildi.
Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18950
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18950 link.
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Gine
Guinea

G

Gabriel Curtis, Minister of Guinea Investment and
Public-Private Partnership started his speech by
mentioning the economic data of the country and
emphasized that they aim to cover the budget deficit of
the country economy and increase the PPP projects,
and also attract investments in energy, agriculture,
infrastructure, mining, and information technologies
sectors. Curtis stated that 6.2 million hectares of
land is arable land in Guinea and the agricultural
sector offers opportunities, he also emphasized that
another sector for investments in the energy sector
and that they are trying to create energy opportunities
in the country in terms of solar, renewable energy and
natural gas resources.

ine Yatırım ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Bakanı
Gabriel Curtis ülkenin ekonomik verilerinden
bahsederek başladığı sunumunda amaçlarının
ülke ekonomisinde bütçe açığını kapatmak ve
PPP projelerini arttırmak olduğunu; enerji, tarım, altyapı,
maden ve bilgi teknolojileri sektörlerine yatırım çekmeyi
hedeflediklerini vurguladı. Gine’de 6,2 milyon hektar
ekilebilir alan olduğunu ve tarım sektörünün fırsatlar
barındırdığını kaydeden Curtis, yatırımlar için diğer bir
sektörün enerji olduğunu, ülkede güneş, yenilenebilir
enerji ve doğal gaz kaynakları açısından enerji fırsatları
oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.
Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18952
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18952 link.
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Zimbabve

Z

Zimbabwe

imbabve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nqobizitha
Mangaliso Ndhlovu ülkesindeki yatırım fırsatlarını
anlatarak başladığı sunumuna Türkiye’nin sahip
olduğu know-how nedeniyle Zimbabve’de Türk
sektörünün ve özel sektörün yatırımlarının artmasını
hedeflediklerini belirtti. Zimbabve’nin ürün çeşitliliği,
Afrika kıtasında en çok okur-yazar oranına sahip olması,
yeni hükümetin yatırımları desteklemesi ve bu alanda
çalışmalar yürütmesi gibi hususların ülkeyi yatırım için
cazip hâle getirdiğini söyledi. Tarım, tekstil ve madencilik
gibi sektörlerin önemini de anlatan Ndhlovu, Zimbabve’nin
maden kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu
belirtti.

Minister of Industry and Trade of Zimbabwe Nqobizitha
Mangaliso Ndhlovu started his presentation by
talking about the investment opportunities in his
country and stated that they want to increase
Turkish investments in Zimbabwe because of the
know-how that Turkey has, and they aim to increase
the private sector investments in the country. He
emphasized that Zimbabwe’s product diversity, having
the highest literacy rate in the African continent,
the new government supporting investments, and
conducting studies in this field make easier to invest
in this country. Ndhlovu talked about the importance
of sectors such as agriculture, textile, and mining,
and stated that Zimbabwe is a rich country in terms
of mineral resources.

Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18970
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18970 link.
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Ruanda
Rwanda

R

Guy Baron, Head of Investment Department of
Rwandan Development Board, started his speech
by showing Rwanda promotional video and gave
details about the country’s economic data and
investment process. Baron stated that a company can
be established in six hours, they give conveniences
such as seven years of tax exemption, quota-free,
and duty-free exports were provided, and said that
Rwanda, which is second in Africa in terms of ease of
doing business, aims 2032 as a target and they want
to progress with a certain strategy and become the
African country with the highest electrical power.

uanda Kalkınma Kurulu Yatırım Daire Başkanı
Guy Baron Ruanda tanıtım videosunu izleterek
başladığı konuşmasında ülkenin ekonomik verileri
ve yatırım süreci hakkında detaylar aktardı.
Altı saatte şirket kurulduğunu, yedi yıl vergi muafiyeti,
kotasız ve gümrüksüz ihracat gibi kolaylıklar sağlandığını
ifade eden Baron, iş yapma kolaylığı açısından Afrika’da
ikinci sırada olan Ruanda’nın 2032 senesini hedef olarak
belirlediğini, belli bir strateji ile ilerleyip elektrik gücünün
en yüksek olduğu Afrika ülkesi olmak istediklerini ifade etti.
Sunuma;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18962
bağlantısından erişebilirsiniz.

You can access the presentation on;
http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-18962 link.
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B2B İKİLİ İŞ
GÖRÜŞMELERİ
B2B MEETINGS
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orum kapsamında, gerçekleştirilen ikili
iş görüşmelerine toplam 2 bin 500 kişi
katılım sağladı ve 3 bin 500 iş görüşmesi
gerçekleştirildi.

Emmanuel Ansah-Amprofi stated
that the firm established by the young
entrepreneurs in Ghana provides affordable
products to the farmers on agricultural
implements and technologies

Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı Ercan Ata:
Forum kapsamında gerçekleştirilen panellerin
verimli olduğunu ancak Afrikalı iş insanlarına Türk
özel sektörünün üretim gücünü de göstermek
gerektiği, bu bağlamda organize sanayi sitelerinin
ziyaret edilebileceğini ifade etti. Gerçekleştirilen B2B
görüşmeleri neticesinde temas kurulan Afrikalı iş
insanları ile görüşmelerinin devam ettiğini ve bir
hastane projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Within the scope of the Forum, 2,500 people
participated in the bilateral business meetings
held for two days and 3,500 job interviews were
conducted.

Turkey - Uganda Business Council President
Ercan Ata: He stated that the panels realized in
the scope of the forum are efficient but showing the
production power of the Turkish private sector to
the African businesspeople is also necessary and
in this regard, the organized industrial sites can be
visited. He stated that the meetings with the African
businesspeople contacted as a result of the realized
B2B meetings continuing and they are working on
a hospital project.

Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Can Hakan Karaca:
B2B görüşmelerine dört kişilik bir ekiple katıldıklarını
ve bu bağlamda Afrika’dan gelen 56 firma temsilcisi
ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini, teklif verdiklerini
ve görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit:
Afrika’da iş yapan firma temsilcilerinin deneyimlerini
dinlemekten dolayı gayet memnun olduğunu;
Mali, Senegal ve Ganalı firmalardan konut ve işçi
kampı için teklif talebi geldiğini, birkaç firmanın
temsilcilik talebinde bulunduğunu ve bu firmalarla
görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

Turkey - Chad Business Council President
Can Hakan Karaca: He stated that they have
participated the B2B meetings with a team of four
and that they have met with 56 firm representatives,
gave offers and that the meetings are still continuing.
Turkey - Chad Business Council President Turan
Koçyiğit: He stated that he is quite pleased about
listening to the firm representatives working in
Africa; received offer requests for the house and
worker camps in Malian, Senegalese, and Ghanaian
firms, and some firms requested representation, and
their meetings with these firms are still continuing.

Trotro Tractor Müdürü Emmanuel Ansah-Amprofi:
Gana’da genç girişimciler tarafından kurulan firmanın
tarım aletleri ve teknolojileri konusunda çiftçilere
uygun fiyatlı ürünler sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin
tarım alanında gelişmiş olduğunu ve forum vesilesiyle
tanıştıkları birçok önemli firma ile bilgi-birikim
paylaşımı yaptıklarını ve yakın zamanda Türkiye
ile ticari faaliyetlere başlayabilecekleri görüşmeler
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Trotro Tractor Manager Emmanuel AnsahAmprofi: He stated that the firm established by the
young entrepreneurs in Ghana provides affordable
products to the farmers on agricultural implements
and technologies. Turkey is a country that developed
agriculturally, and they have exchanged knowledge
with many important firms that they have met thanks
to this forum, and they are realizing meetings that
they can start commercial activities with Turkey.
An online survey is prepared for learning the
evaluations of the participants after the forum.

Emmanuel Ansah-Amprofi, Gana’da genç
girişimciler tarafından kurulan firmanın tarım
aletleri ve teknolojileri konusunda çiftçilere
uygun fiyatlı ürünler sağladıklarını söyledi
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Forum sonrasında katılımcıların görüş ve
değerlendirmelerini almak üzere online bir anket
hazırlandı. Katılımcıların anket sorularına verdikleri
yanıtlar aşağıda özetlendi. Türk katılımcıların foruma
katılım nedenleri arasında “iş bağlantısı yapmak”, “Afrika
ülkelerinden iş adamları ile görüşmek” ve “kendimi-firmamı
tanıtmak”, Afrikalı katılımcıların foruma katılım nedenleri
arasında ise “iş fırsatları”, “muhtemel alıcılarla görüşme” ve
“uluslararası piyasalara ulaşma” gibi seçenekler öne çıkıyor.

The answers of the participants to the questions
were summarized as follows. “Making business
connections”, “meeting businesspeople from African
countries”, and “promoting myself-my firm” options
were stood out among the reasons why Turkish
participants participated in the forum. “Business
opportunities”, “meeting possible buyers”, and
“reaching international markets” options were stood
out among the reasons why African participants
participated in the forum.

Forumdan genel olarak memnuniyet derecesi
sorulduğunda Türk katılımcıların yüzde 20’si çok memnun,
yüzde 49’u ise memnun olduklarını, Afrikalı katılımcıların
ise yüzde 46’sı çok memnun, yüzde 36’ı ise memnun
olduklarını ifade etti.

When the satisfaction level from the forum was asked,
20% of the Turkish participants stated that they are
very satisfied and 49% are stated they are satisfied.
46% of the African participants stated that they are
very satisfied and 36% are stated they are satisfied.
AFRIKALI KATILIMCILAR / AFRICAN PARTICIPANTS

TÜRK KATILIMCILAR / TURKISH PARTICIPANTS

%17

%3 %3

Çok memnunum
Very satisfied

%4
%20

Memnunum
Satisfied

%46

Memnun değilim
Not satisfied

%49

Memnunum
Satisfied

%12

Kararsızım
Undecided

%10

Çok memnunum
Very satisfied

Kararsızım
Undecided
Memnun değilim
Not satisfied

%36

Hiç memnun değilim
Not at all satisfied

Hiç memnun değilim
Not at all satisfied

11% of Turkish participants stated that they have
established concrete business contacts in the
meetings held in the scope of the forum, and 50%
stated that the meeting is still continuing. 20% of
African participants stated that they have established
concrete business contacts in the meetings held in the
scope of the forum, and 49% stated that the meeting
is still continuing.

Türk katılımcıların yüzde 11’i Forum kapsamında
gerçekleşen görüşmelerde somut iş bağlantısı
kurduğunu, yüzde 50’si ise görüşmelerin devam
ettiğini belirtti. Afrikalı katılımcıların ise yüzde 20’si
Forum kapsamında gerçekleşen görüşmelerde somut
iş bağlantısı kurduğunu, yüzde 49’u ise görüşmelerin
devam ettiğini bildirdi.

%11

%50

%39

%20

Evet
Yes
Hayır
No
Görüşmeler devam ediyor
Negotiations continue

%49
%31
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Yükselen Afrika
Rising Africa

A

frika kıtası, 21. yüzyılda, küresel sahnede
ağırlığı giderek artan bir aktör olarak
değerlendirilmektedir. Afrika’nın, dünyanın
en büyük ikinci kıtası olarak 30 milyon
kilometrekarelik alanı, zengin doğal kaynakları
ve insan kapasitesi ile 21. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol
oynaması ve uluslararası arenadaki gelişmeleri daha
fazla etkilemesi beklenmektedir. Son on yıl içinde
dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisinden altısı
bu kıtadadır. Dünya Bankası verilerine göre, son beş
yılda Kıta’da petrol gelirlerine dayalı olmayan yıllık
ortalama büyüme oranı yüzde 5,4’dür. Afrika ülkelerine
yönelik doğrudan yabancı yatırımlar son 10 yılda beş
kat artmıştır.

African continent considered as
an actor in the 21st century whose
weight is gradually increasing on the
global scale

African continent considered as an actor in the
21st century whose weight is gradually increasing
on the global scale. Africa is expected to play a
more active role in the international system starting
from the second half of the 21st century with its 30
million square kilometers area, as the second largest
continent in the world, rich natural resources, and
human capacity and to influence the developments
in the international arena more. Six of the world’s
ten fastest-growing economies of the last decade are
on this continent. According to World Bank data, the
average annual growth rate in the Continent in the
last five years that is not based on oil revenues is
5.4%. Foreign direct investments to African countries
have increased five times in the last decade.

Afrika Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan
çalışmada, 2010-2060 yılları arasında kıtada kişi başına
düşen gelirin 1,667 dolardan 5,600 dolara ulaşacağı, orta
sınıfa mensup vatandaşların oranının %34’den yüzde
42’ye yükseleceği, bugün 56 yıl olan ortalama yaşam
süresinin de 70 yıla yükseleceği yönünde tahminlere
yer verilmektedir. Bugün 1 milyarı aşan nüfusu ile
dünya nüfusunun yüzde 15’ine ev sahipliği yapmakta
olan Afrika’nın, 2030’da 1,6 milyarlık nüfusa ulaşması
ve dünya nüfusunun yüzde 19’unu oluşturması
beklenmektedir. 2010 yılında toplam nüfusun yüzde
40’ını şehirlerde ikamet edenler oluştururken, bu
oranın 2030’a kadar yüzde 50’ye ve 2060 yılına kadar da
yüzde 65’e ulaşacağı kaydedilmektedir. Kıtadaki altyapı
yetersizliği ve ekonomilerin ham madde ihracatına

According to the study prepared by the African
Development Bank, it was estimated that per capita
income in the continent will increase from 1,667
dollars to 5,600 dollars in 2010-2060, the proportion
of middle-class citizens will increase from 34% to
42%, and the average life expectancy of 56 years
will increase to 70 years.
Today, Africa, which is home to 15% of the world’s
population with its population exceeding 1 billion, is
expected to reach 1.6 billion in 2030 and to constitute
19% of the world’s population. While 40% of the
total population was inhabitants of cities in 2010,
it was stated that this ratio would reach 50% by
2030 and 65% by 2060. Lack of infrastructure on
the continent and the structure of their economies
based on raw material exports causes limited intra-

Afrika kıtası, 21. yüzyılda, küresel sahnede
ağırlığı giderek artan bir aktör olarak
değerlendirilmektedir
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African trade and limited capital accumulation that
will trigger investments in continental countries.
In this context, the fact that intra-continental trade
corresponds to 12% of the total foreign trade of
African countries shows that there is a significant
potential for economic integration in the continent.
According to the data of the International Energy
Agency (IEA), it needs 30 billion dollars of
infrastructure investments every year, until 2030, in
order to meet the global electricity need. 64 percent
of this investment should be made to Sub-Saharan
Africa (SSA).

dayalı yapısı Afrika içi ticaretin sınırlı kalmasına ve
kıta ülkelerinde yatırımları tetikleyecek sermaye
birikiminin kısıtlı düzeyde kalmasına neden olmaktadır.
Bu bağlamda, kıta içi ticaretin Afrika ilkelerinin toplam
dış ticaretinin yüzde 12’sine tekabül etmesi kıtada
ekonomik bütünleşme açısından önemli bir potansiyel
olduğunu göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın
(IEA) verilerine göre, 2030 yılına kadar küresel elektrik
ihtiyacının karşılanması için her yıl 30 milyar Dolarlık
altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırımın
yüzde 64’ünün ise Sahra Altı Afrika’ya (SAA) yapılması
gerekmektedir.

According to the foreign direct investments (FDI)
in Africa that coal, oil, and natural gas are the
most attractive areas, and these are followed by
the real estate and renewable energy sectors. The
continent, which has 1/3 arable land of the world,
offers important opportunities in agriculture as well.
Africa imports food products worth 35 billion dollars
in a year.

Afrika’ya doğrudan yabancı yatırımlara (DYY)
bakıldığında kömür, petrol ve doğal gazın en cazip
alan olduğu görülmekte olup bu alanları gayrimenkul
ve yenilenebilir enerji sektörleri takip etmektedir.
Dünya’nın 1/3 ekilebilir alanına sahip Kıta, tarım
alanında da önemli fırsatlar sunmaktadır. Afrika yılda
35 milyar dolarlık gıda ürünü ithal etmektedir.

Sub-Saharan African countries are generally rich
in natural resources such as gold, diamonds, and
coal in addition to oil. Nigeria and Angola are
the most important oil exporting countries. South
Africa has an important place on producing gold,
platinum, iron and hard coal; and Botswana on the
diamond. In Sub-Saharan African countries where
industrialization is weak, agricultural products
such as cocoa, coffee, sugar, tea, cotton, banana,
and citrus have an important place in production in
addition to mining.

Sahraaltı Afrika’da yer alan ülkeler genellikle petrolün
yanı sıra altın, elmas, kömür gibi doğal kaynak zengini
ülkeler olarak öne çıkmaktadırlar. Nijerya ve Angola
en önemli petrol ihracatçısı ülkelerdir. Güney Afrika
altın, platin, demir ve taşkömürü; Botsvana ise elmas
üretiminde önemli konuma sahiptirler. Sanayileşmenin
zayıf olduğu Sahraaltı Afrika ülkelerinde madenciliğin
yanı sıra kakao, kahve, şeker, çay, pamuk, muz ve
narenciye gibi tarımsal ürünler de üretimde önemli
bir yer tutmaktadır. Kuzey Afrika ülkelerinde petrol ve
doğalgaz gibi yer altı kaynakları ekonomide önemli
ağırlığa sahiptir. Libya ekonomisini ham petrol ihracatı
taşırken Cezayir’de ise hem ham petrol hem de
doğalgaz önemli bir yer tutmaktadır.

In North African countries, underground resources
such as oil and natural gas have a significant weigh
in the economy. While the Libyan economy based on
crude oil exports, the Algerian economy is based on
both crude oil and natural gas. In Egypt, crude oil
and gold production contributes to economic activity,
and the rate of industrialization is higher than the
other countries in the region. On the other hand,
Tunisia and Morocco are poor countries in terms
of raw materials and the manufacturing industry
dominates their economies. At the end of 2017,
the total GDP of the African continent reached 2.2
trillion US dollars. Nigeria ranks first with a GDP of
376 billion US dollars (USD) due to be the world’s
8th largest oil exporter in addition to having the

Mısır’da ise ham petrol ve altın üretiminin ekonomik
aktiviteye katkısı olmakla birlikte, bölge ülkelerine
göre sanayileşme oranı daha yüksektir. Öte yandan,
Tunus ve Fas ham madde açısından fakir ülkelerdir
ve ekonomilerinde imalat sanayinin ağırlığı yüksektir.
2017 yılı sonunda Afrika kıtasının toplam GSYH
büyüklüğü 2,2 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Kıtanın
en yüksek nüfusuna sahip olmasının yanı sıra dünyanın
8. büyük petrol ihracatçısı olması sebebiyle 376 milyar
ABD doları (USD) GSYH büyüklüğü ile Nijerya ilk sırada
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highest population in the continent. South Africa,
Egypt, Algeria, Angola follows this country. When
these 5 countries are excluded from the classification,
the eastern African countries stand out in terms of
their economic sizes. While the world is expected to
grow by 2.9% in 2021, and Sub-Saharan Africa is
expected to grow by 4.3%.

yer almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla Güney Afrika,
Mısır, Cezayir ve Angola takip etmektedir. Bu 5 ülke
sınıflandırma dışı bırakıldığında Afrika’nın doğu ülkeleri
ekonomik büyüklük bakımından öne çıkmaktadır.
Dünyanın 2021’de yüzde 2,9 oranında büyümesi
beklenirken, Sahra Altı Afrika’nın büyümesinin yüzde
4,3 olması beklenmektedir.

GSYİH MILYAR ABD DOLAR
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2018
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AFRIKA EKONOMISI
2018-2023
Ortalama Kişi Başı
Enflasyon Gelir
Tahmini
(2017, $)

Nüfus
(2017, Bin
Kişi)

Gelecek 5 Yıl
5 Yıl Sonra İhracat
Ortalama
Nüfus Artış Artı Nüfüs (2017,
(Bin Kişi) Milyon $)
Oranı (%)

İthalat
(2017,
Milyon $)

Dış Ticaret
Hacmi
(2017,
Milyon $)

Nijerya
Güney Afrika
Mısır
Cezayir
Angola
Fas
Etiyopya
Kenya
Sudan
Tanzanya
Gana
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Fildişi Sahili
Tunus
Kamerun
Libya
Uganda
Zambiya
Zimbabve
Botsvana
Senegal
Mali
Gabon
Namibya
Mozambik
Burkina Faso
Mauritius
Madagaskar
Ekvator Ginesi
Çad
Gine
Benin
Ruanda
Kongo Cumhuriyeti
Nijer
Malawi
Eritre
Moritanya
Togo
Svaziland
Sierra Leone
Burundi
Liberya
Lesotho
Orta Afrika Cumhuriyeti
Cabo Verde
Seyşeller
Gine-Bissau
Gambiya
Komorlar

376.3
349.3
237.1
178.3
124.2
109.8
80.9
79.5
58.2
51.7
47.0
41.4
40.4
40.3
34.0
31.3
26.3
25.5
17.5
17.2
16.5
15.3
15.2
12.7
12.7
12.6
12.4
11.5
10.7
9.9
9.7
9.2
9.1
8.5
8.3
6.2
5.8
5.1
4.8
4.5
3.6
3.4
3.3
2.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.0
0.7

13.7
5.3
11.3
8.1
11.7
2.0
9.0
5.1
58.1
4.7
7.4
9.8
2.0
5.8
1.7
16.2
4.6
8.1
6.3
3.9
1.2
2.2
2.6
5.4
5.3
2.0
4.2
6.1
2.1
2.8
7.9
2.2
5.0
2.4
2.3
6.9
9.0
4.0
1.6
5.5
11.7
7.4
17.0
5.3
3.3
1.8
3.4
2.4
5.2
2.0

188,686
56,522
94,800
41,537
28,180
34,852
92,656
46,729
40,783
50,045
28,278
86,654
24,960
11,520
24,277
6,448
37,674
17,238
14,877
2,180
15,859
18,893
1,908
2,344
29,538
18,935
1,269
25,613
843
12,185
12,970
11,125
11,839
4,347
18,758
19,169
5,933
3,881
7,801
1,147
7,408
10,867
4,505
1,942
4,983
538
94
1,700
2,103
827

2.7
1.6
2.3
1.7
3.0
1.0
1.6
2.7
2.7
2.0
2.6
3.0
2.6
1.0
2.5
1.0
3.0
3.0
2.6
1.2
2.9
3.3
1.3
0.8
2.7
2.7
0.4
2.7
2.5
2.5
2.5
2.6
2.5
2.5
3.1
2.9
1.7
2.2
2.6
1.3
2.2
3.0
2.3
0.6
2.0
1.2
1.0
2.2
3.2
2.7

30,686
83,031
66,339
46,053
10,926
45,083
14,692
16,690
7,758
8,831
13,656
4,492
8,629
19,418
4,966
8,223
5,596
8,710
3,437
5,283
6,729
2,960
1,961
5,052
5,762
1,817
5,269
3,664
786
456
2,957
3,068
1,191
2,364
959
2,562
306
3,522
1,615
1,609
1,044
725
8,282
1,558
416
794
780
357
554
227

75,152
171,299
92,282
81,244
45,683
70,690
17,555
22,437
10,259
12,482
25,026
12,490
19,842
33,650
8,649
26,035
8,497
16,836
5,509
11,181
9,718
3,907
7,081
8,898
10,449
4,198
7,372
6,463
5,836
1,688
6,197
3,800
1,485
8,210
1,469
3,451
593
5,512
2,364
3,411
1,930
867
9,454
2,623
608
844
1,398
626
576
306

2.4
1.6
5.8
1.6
2.8
3.9
7.9
6.2
-1.1
6.4
5.5
4.3
6.9
3.4
4.7
4.6
6.2
4.4
4.6
4.4
6.8
4.9
3.9
3.0
5.1
5.9
4.0
5.1
-2.1
4.6
5.7
6.4
7.6
0.8
5.9
5.2
4.1
5.5
5.2
1.2
4.6
0.4
4.7
2.3
4.9
4.0
3.6
4.9
5.1
3.0

1,994
6,180
2,501
4,292
4,408
3,151
873
1,702
1,428
1,034
1,663
478
1,617
3,496
1,401
4,859
699
1,480
1,176
7,877
1,038
811
7,972
5,413
429
664
9,794
448
12,727
810
749
830
772
1,958
440
324
980
1,318
611
3,915
491
312
729
1,425
387
3,238
15,686
794
480
788
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33,353
5,608
13,858
4,511
5,469
2,170
9,258
8,230
7,112
6,314
4,624
16,816
4,156
724
3,877
397
7,372
3,405
2,469
159
2,969
4,066
153
119
5,077
3,308
27
4,503
134
1,946
2,071
1,842
1,859
695
3,770
3,560
649
549
1,275
92
1,033
2,109
660
71
616
41
6
237
431
141

44,466
88,268
25,943
35,191
34,757
25,607
2,863
5,747
2,501
3,651
11,369
7,998
11,213
14,232
3,683
17,811
2,901
8,126
2,072
5,898
2,989
947
5,120
3,846
4,687
2,380
2,103
2,799
5,050
1,231
3,240
732
294
5,847
511
889
287
1,989
749
1,802
885
142
1,172
1,065
192
50
618
270
22
79

KAYNAK: IMF

ÜLKE

2018-2023
GSYH
Ortalama
Büyüklüğü
Büyüme
(2017, Milyar $) Tahmini (%)

AFRICAN ECONOMY
2018-2023
Average
Inflation
Estimate

Income
Per
Capita
(2017, $)

Population
(2017,
Thousand
People)

Nigeria
South Africa
Egypt
Algeria
Angola
Morocco
Ethiopia
Kenya
Sudan
Tanzania
Ghana
Democratic Republic of the Congo
Cote d’Ivoire
Tunisia
Cameroon
Libya
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Botswana
Senegal
Mali
Gabon
Namibia
Mozambique
Burkina Faso
Mauritius
Madagascar
Equatorial Guinea
Chad
Guinea
Benin
Rwanda
Republic of the Congo
Niger
Malawi
Eritrea
Mauretania
Togo
Swaziland
Sierra Leone
Burundi
Liberia
Lesotho
Central African Republic
Cape Verde
The Seychelles
Guinea-Bissau
Gambia
Comoros

376.3
349.3
237.1
178.3
124.2
109.8
80.9
79.5
58.2
51.7
47.0
41.4
40.4
40.3
34.0
31.3
26.3
25.5
17.5
17.2
16.5
15.3
15.2
12.7
12.7
12.6
12.4
11.5
10.7
9.9
9.7
9.2
9.1
8.5
8.3
6.2
5.8
5.1
4.8
4.5
3.6
3.4
3.3
2.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.0
0.7

13.7
5.3
11.3
8.1
11.7
2.0
9.0
5.1
58.1
4.7
7.4
9.8
2.0
5.8
1.7
16.2
4.6
8.1
6.3
3.9
1.2
2.2
2.6
5.4
5.3
2.0
4.2
6.1
2.1
2.8
7.9
2.2
5.0
2.4
2.3
6.9
9.0
4.0
1.6
5.5
11.7
7.4
17.0
5.3
3.3
1.8
3.4
2.4
5.2
2.0

1,994
6,180
2,501
4,292
4,408
3,151
873
1,702
1,428
1,034
1,663
478
1,617
3,496
1,401
4,859
699
1,480
1,176
7,877
1,038
811
7,972
5,413
429
664
9,794
448
12,727
810
749
830
772
1,958
440
324
980
1,318
611
3,915
491
312
729
1,425
387
3,238
15,686
794
480
788

188,686
56,522
94,800
41,537
28,180
34,852
92,656
46,729
40,783
50,045
28,278
86,654
24,960
11,520
24,277
6,448
37,674
17,238
14,877
2,180
15,859
18,893
1,908
2,344
29,538
18,935
1,269
25,613
843
12,185
12,970
11,125
11,839
4,347
18,758
19,169
5,933
3,881
7,801
1,147
7,408
10,867
4,505
1,942
4,983
538
94
1,700
2,103
827

2.4
1.6
5.8
1.6
2.8
3.9
7.9
6.2
-1.1
6.4
5.5
4.3
6.9
3.4
4.7
4.6
6.2
4.4
4.6
4.4
6.8
4.9
3.9
3.0
5.1
5.9
4.0
5.1
-2.1
4.6
5.7
6.4
7.6
0.8
5.9
5.2
4.1
5.5
5.2
1.2
4.6
0.4
4.7
2.3
4.9
4.0
3.6
4.9
5.1
3.0
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Average
Population
Increase Rate
in the Next 5
Years (%)

Population
Import
Increase in Export
(2017,
the Next 5 (2017,
Million $) Million $)
Years

2.7
1.6
2.3
1.7
3.0
1.0
1.6
2.7
2.7
2.0
2.6
3.0
2.6
1.0
2.5
1.0
3.0
3.0
2.6
1.2
2.9
3.3
1.3
0.8
2.7
2.7
0.4
2.7
2.5
2.5
2.5
2.6
2.5
2.5
3.1
2.9
1.7
2.2
2.6
1.3
2.2
3.0
2.3
0.6
2.0
1.2
1.0
2.2
3.2
2.7

33,353
5,608
13,858
4,511
5,469
2,170
9,258
8,230
7,112
6,314
4,624
16,816
4,156
724
3,877
397
7,372
3,405
2,469
159
2,969
4,066
153
119
5,077
3,308
27
4,503
134
1,946
2,071
1,842
1,859
695
3,770
3,560
649
549
1,275
92
1,033
2,109
660
71
616
41
6
237
431
141

44,466
88,268
25,943
35,191
34,757
25,607
2,863
5,747
2,501
3,651
11,369
7,998
11,213
14,232
3,683
17,811
2,901
8,126
2,072
5,898
2,989
947
5,120
3,846
4,687
2,380
2,103
2,799
5,050
1,231
3,240
732
294
5,847
511
889
287
1,989
749
1,802
885
142
1,172
1,065
192
50
618
270
22
79

30,686
83,031
66,339
46,053
10,926
45,083
14,692
16,690
7,758
8,831
13,656
4,492
8,629
19,418
4,966
8,223
5,596
8,710
3,437
5,283
6,729
2,960
1,961
5,052
5,762
1,817
5,269
3,664
786
456
2,957
3,068
1,191
2,364
959
2,562
306
3,522
1,615
1,609
1,044
725
8,282
1,558
416
794
780
357
554
227

Foreign
Trade Volume
(2017,
Million $)
75,152
171,299
92,282
81,244
45,683
70,690
17,555
22,437
10,259
12,482
25,026
12,490
19,842
33,650
8,649
26,035
8,497
16,836
5,509
11,181
9,718
3,907
7,081
8,898
10,449
4,198
7,372
6,463
5,836
1,688
6,197
3,800
1,485
8,210
1,469
3,451
593
5,512
2,364
3,411
1,930
867
9,454
2,623
608
844
1,398
626
576
306

KAYNAK: IMF

COUNTRY

2018-2023
GDP
Average
Size
Growth
(2017, Billion $) Estimate (%)

2018 yılında Türkiye-Afrika İlişkileri 2
Turkey-Africa Relationships in 2018

T

The relationships between Turkey and Africa aims
to contribute peace and stability in the continent, to
help political, economic, and social development and
to provide developing Africa’s sources to the benefit
of Africans. Turkey’s partnership with Africa is based
on the mutual benefit and ‘win-win’ principle and
its cooperation with the region gradually increase
in many fields such as political relations, trade,
investment, cultural projects, education, security,
and military, which are started within “African
Initiative” on 1998. It was observed that completing
its 15 years, African Initiative policy is successful,
and the partnership is deepening with each passing
day. Turkey shares its historical experience, social,
political, and cultural accumulation, its resources
and economic opportunities with their African friends
and governments.

ürkiye ile Afrika ilişkileri kıtada barışa
ve istikrara katkıda bulunmayı, ülkelerin
siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına
yardımcı olmayı ve Afrika’nın kaynaklarının
Afrikalıların yararına olacak şekilde geliştirilmesini
sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye’nin Afrika ile
ortaklığı, karşılıklı fayda ve ‘kazan-kazan’ ilkesine
dayanmakta olup 1998’de başlattığı “Afrika’ya Açılım
Politikası” çerçevesinde bölge ülkeleriyle başta siyasi
ilişkiler olmak üzere ticaret, yatırım, kültürel projeler,
eğitim, güvenlik ve askeri gibi birçok alanda işbirlikleri
giderek artmaktadır. 15. yılını tamamlayan Türkiye’nin
Afrika Açılım politikasının başarıyla süregeldiği ve her
geçen gün derinleşen bir ortaklık ilişkisine dönüştüğü
gözlenmektedir. Türkiye, kendi tarihi tecrübesini,
toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu
kaynak ve ekonomik imkânları, Afrikalı dostlarıyla ve
yönetimleri ile paylaşmaktadır.

President Recep Tayyip Erdoğan has visited 21 African
countries since he took the office in August 2014.
Erdoğan has visited Somalia, Djibouti, Ethiopia,
Cote d’Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria, Uganda,
Kenya, Tanzania, Mozambique, Madagascar, Sudan,
Chad, Tunisia, Algeria, Mali, Mauritania, Senegal,
Zambia, and South Africa.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başladığı
Ağustos 2014’ten bu yana 21 Afrika ülkesine ziyaret
gerçekleştirdi. Erdoğan’ın ziyaret ettiği ülkeler, Somali,
Cibuti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Nijerya,
Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar,
Sudan, Çad, Tunus, Cezayir, Mali, Moritanya, Senegal,
Zambiya ve Güney Afrika şeklinde sıralandı.

In 2018, President Erdoğan visited Senegal,
Mauritania, Mali, and South Africa. And he hosted
the President of the Gambia Adama Barrow and
President of Benin Patrice Talon in Turkey. Turkey
has a total of 12 embassies on the continent, 7 of
which are in sub-Saharan Africa, in May 2009, and
as of 2018, this number has increased to 41. The
Ambassadors appointed to Freetown, the capital of
Sierra Leone and Malabo, the capital of Equatorial
Guinea, started their duties as of 2018.

2018 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal,
Moritanya, Mali ve Güney Afrika’yı ziyaret etti.
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve Benin
Cumhurbaşkanı Patrice Talon’u ise Türkiye’de ağırladı.
Türkiye’nin Mayıs 2009’da 7’si Sahra altı Afrika’da olmak
üzere Kıtada toplam 12 büyükelçiliği bulunurken, 2018
yılı itibariyle bu sayı 41’e yükseldi. Sierra Leone’nin
başkenti Freetown ve vator Ginesi’nin başkenti
Malabo’ya atanan Büyükelçiler, 2018 yılı itibariyle
görevlerine başladı.

In 2008, while 10 African countries, including five
in Sub-Saharan Africa, had an embassy in Ankara,

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-afrika-iliskileri-2018de-hiz-kazandi/1346417
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Türk Hava Yolları, 19 Aralık 2018 tarihinde
Zambiya’nın başkenti Lusaka’yı da uçuş
ağına ekleyerek Afrika kıtasında toplam 37
ülkede 55 noktaya uçuş gerçekleştirmekte

On December 19, 2018, Turkish Airlines
added Lusaka, the capital of Zambia, to its
flight network, and realizes 55 destinations
in 37 countries across Africa

2008 yılında beşi Sahra altı Afrika’da olmak üzere 10
Afrika ülkesinin Ankara’da büyükelçiliği bulunurken
bu sayı 2018 yılı itibariyle 34’e yükselmiş durumda.
2018 yılı itibariyle Afrika ülkelerinde bulunan ticaret
müşaviri sayısı ise 26’dır. Türk Hava Yolları, 19 Aralık 2018
tarihinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’yı da uçuş ağına
ekleyerek Afrika kıtasında toplam 37 ülkede 55 noktaya
uçuş gerçekleştirmekte. Dünyada Afrika kıtasında en
fazla noktaya uçuş gerçekleştiren şirket olan Türk Hava
Yolları, Afrika’yı diğer diğer dünya şehirlerine bağlayan
bir havayolu haline gelmiştir.

this number increased to 34 as of 2018. As of 2018,
the number of trade consultants in African countries
is 26. On December 19, 2018, Turkish Airlines
added Lusaka, the capital of Zambia, to its flight
network, and realizes 55 destinations in 37 countries
across Africa. Turkish Airlines, the company that
operates flights to the most destinations in the African
continent in the world, has become an airline that
connects Africa to other cities in the world.
According to data from the Higher Education Council
during the academic year of 2017-2018, the number
of African students studying at universities in Turkey
is 15.260. As of January 2018, the Mutual Incentive
And Protection Of Investments Agreement has been
signed with 28 countries in the African continent and
the Prevention Of Double Taxation

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2017-2018
döneminde Türkiye’de üniversitelerde öğrenim
gören Afrikalı öğrenci sayısı 15 bin 260, 2018 yılı Ocak
ayı itibariyle bakıldığında; Afrika kıtasındaki 28 ülke
ile Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması, 12
ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
imzalanmış bulunmaktdır.
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TÜRKIYE’NIN AFRIKA’DAKI VARLIĞI “KAZAN KAZAN POLITIKASI” / ‘TURKEY’S EXISTENCE IN AFRICA WIN-WIN POLICY’

20

Afrika
ülkesiyle
sağlık işbirliği
anlaşması
Cooperation
agreements
with 20 African
countries

11

Afrika
ülkesiyle çifte
vergilendirmeyi
önleme anlaşması
Agreements on
prevention of
double taxation
with 11 African
countries

4

Afrika ülkesiyle (Fas,
Mauritius, Tunus,
Mısır) serbest
ticaret anlaşması
Free trade
agreements with
4 African countries
(Morocco, Mauritius,
Tunisia, Egypt)

25

21%

38
Afrika
Ülkesi

Türk müteahhitlerinin uluslararası
iş hacminde Afrika ülkelerinin payı
The share of African countries in
the international business volume
of Turkish contractors

African
Countries
Ticari ve ekonomik
işbirliği anlaşması
Economic
cooperation
and trade
agreement

6,2 Milyar $

Türk yatırımları
Volume of Turkish investments

98.000

Afrika ülkesiyle
karşılıklı yatırımların
teşviki ve korunması
anlaşması
Agreements on
promotion and
protection of mutual
investments with 25
African countries

2015 Türkiye’nin Afrika’ya
kalkınma yardımları

İstihdam
People employed

64,7 Milyar $

Proje
Volume of total projects

TÜRKIYE’NIN AFRIKA’DAKI VARLIĞI / TURKEY’S ESSENCE IN AFRICA

395,77 Milyon $
Turkey’s Development
Assistance to Africa in 2015 $
395.77 Million

Türkiye’nin yıllık yardımı
Annual assistance of Turkey

TURKISH AIRLINES IS IN 55 CITIES

37 Ülke AFRIKA

Strategical Partner of the
Afrika Birliği
Stratejik Ortak African Union

2009

Lisans
5.437 Yüksek
Öğrencisi

Master’s Students

Profesör
Araştırma Görevlisi
Professors Research Fellows

Turkish
Büyükelçiliği Embassies
41 Türk
Ülkesi African Countries
Büyükelçiliği Embassies
34 Afrika
Ticaret Turkish Office of the
Müşavirliği Commercial Counsellor
26 Türk
55 Şehir THY

37 COUNTRIES IN AFRICA

Uluslararası Genç Diplomatlar
International Junior Diplomats
Eğitim Programları
Training Programs
Afrika El Sanatları
Merkezi ve Kültür Evi (Ankara)
Askeri Eğitimler
African Handicrafts and Cultural
Center (Ankara) Military Training

TURKISH
TÜRKİYE
21 TİKA
MAARİF VAKFI MAARIF
17
OKUL
FOUNDATION
EMRE
ENESTİTÜSÜ
8 YUNUS
9.000 ÖĞRENCİ

TIKA YUNUS EMRE
INSTITUTE

17 SCHOOLS
9,000 STUDENTS

21 Afrika Ülkesine Resmi Ziyaret Afrika Kalkınma Bankası Grubu Üyeliği (2013)
State Visits to 21 African Countries Membership to African Development Bank
Group (2013)

Türk Eximbank’ın kıtada ilk proje yılı 2005

Yeni Projeler için 624,16 Milyar $
624.16 Billion Dollars for New
Projects

2015 is the first project year of Turk
Eximbank in the continent
Türk Eximbank’ın Sağladığı Destek 793,17
Milyon $
Türk Eximbank provided 793.17 Million
Dollars as assistance

Afrika kalkınma bankası (AfKB)
Afreximbank, ATI ve ACOWAS ile
işbirliği
Cooperation with the African
Development Bank (AfKB)
Afreximbank, ATI, and ACOWAS

Devam eden projelerle birlikte toplam
destek 1,1 Milyar $
1.1 Billion Dollars worth total support
with ongoing projects
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Dünya Basınında Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu
Turkey-Africa II. Economic and Business Forum in the World Press

I

I. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na;
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas,
Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti,
Kamerun, Kenya, Libya, Mozambik, Nijerya,
Tanzanya, Tunus, Senegal ve Uganda gibi birçok
ülkeden basın mensupları, gazeteciler katılım gösterdi.

Members of the press, journalists from many countries
such as the Democratic Republic of Congo, Ethiopia,
Morocco, Cote d’Ivoire, Ghana, Guinea, Republic of
South Africa, Cameroon, Kenya, Libya, Mozambique,
Nigeria, Tanzania, Tunisia, Senegal, and Uganda
participated to Turkey-Africa II.Economic and
Business Forum.

Le Matin - Brahim Mokhliss
“Faslı Yatırımcı Grupların Türkiye ve Orta Asya’da
Kurulmasına Doğru” başlığı ile yayınlanan haberde,
Türkiye’ye yerleşmiş Faslı girişimcilerin iki ülke
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için parlak bir
gelecek öngördüğü ve Türk tarafından da iki ülke
arasındaki ticareti teşvik eden bir tavır ile karşılaşıldığı
belirtildi. DEİK Türkiye-Fas İş Konseyinin de Türk
yatırımcıların Fas’a yatırımlarını arttırmak amacıyla
bir hareket planı hazırladığı ve Türk-Fas İş Günleri
düzenlediği de ayrıca ifade edildi.
https://lematin.ma/journal/2018/mise-placegroupe-investisseurs-marocains-turquie-asiecentrale/302819.html

Le Matin - Brahim Mokhliss
In the article that published with the title “Building
Moroccan Investor Groups in Turkey and Central
Asia”, it was stated that Moroccan entrepreneurs
who settled in Turkey predicted a bright future for
economic and commercial relations between the
two countries and the Turkish side was encouraged
to promote trade between the two countries. And it
was also stated that DEİK Turkey-Morocco Business
Council preparing an action plan to increase
investments of the Turkish investors in Morocco and
they organized Turkish-Moroccan Business Days.
https://lematin.ma/journal/2018/mise-placegroupe-investisseurs-marocains-turquie-asiecentrale/302819.html

The Daily Metro- Kingsley Chukwuma Opurum
The Daily Metro Gazetesinde “Analiz: Türkiye Afrika
Ekonomi ve İş Forumu: Her Şey Bütün Açıklığıyla”
başlığı ile yayınlanan haberde Forum esnasında
yaşanan gelişmeler özetlenmiş olup Forum’dan T.C.
Ticaret Bakanlığı’nın başarılı bir çalışması olarak
bahsedilmektedir.
https://thedailymetro.com/2018/10/16/analysis-turkeyafrican-business-and-economic-forum-as-it-allhappened/

The Daily Metro- Kingsley Chukwuma Opurum
The Daily Metro Newspaper summarized the
events happened in the forum with the article titled
“Analysis: Turkey-African Business And Economic
Forum: Like It, All Happened” and the Forum was
mentioned as a successful work of T.R. Ministry of
Commerce. https://thedailymetro.com/2018/10/16/
analysis-turkey-african-business-and-economicforum-as-it-all-happened/
Business & Financial Times - Kizito Cudjoe
Business & Financial Times Newspaper prepared
three articles about Turkey-Africa II. Economic
and Business Forum. The first news carries the
title of “Turkey’s trade volume with Africa reaches
US$20.6bn”. It was stated in the article that the trade
volume between Turkey and Africa reached 20.6

Business & Financial Times - Kizito Cudjoe
Business & Financial Times Gazetesinde Türkiye-Afrika
II. Ekonomi ve İş Forumu ile ilgili toplam üç adet haber
hazırlamıştır. İlk haber “Türkiye’nin Afrika ile Ticaret
Hacmi 20,6 Milyar Dolara Ulaştı” başlığını taşımaktadır.
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billion dollars, increasing about four times between
2003 to 2018. In the speech of the Commissioner for
Economic Affairs of the African Union Commission,
it was stated the cooperation between Turkey and
Africa shall be continued increasingly. In the article
that includes the speech of the Vice-President of the
Pan-African Chamber of Commerce, Melaku Ezezew,
it was written that Turkish investments constitute
40 percent of foreign direct investments (FDI) in
Ethiopia and it has an important potential in the
investments shall be made for sustainable energy.
From the speech of Minister of Commerce Ruhsar
Pekcan, her statement of saying that Turkey-Africa
economic relations are experiencing a golden age
in their history was included in the article.

Haberde Türkiye’nin Afrika ile olan ticaret hacminin
2003-2018 yılları arasında dört kat büyüyerek
20,6 milyar dolara ulaştığı belirtilmektedir. Afrika
Birliği Ekonomik İşler Komisyonu Komiseri yaptığı
konuşmada Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğinin
artacağını ifade etmektedir. Pan-Afrika Ticaret Odası
Başkan Vekili Melaku Ezezew’in konuşmasına da yer
veren haberde, Ezezew’in, Türkiye’nin Etiyopya’da
gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımlardaki (FDI)
payının yüzde 40 olduğu ve Afrika’nın Türkiye’nin
sürdürülebilir enerji için yapılacak yatırımlarda önemli
bir potansiyel barındırdığı belirtilmektedir.
T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan’ın da
konuşmasına yer verilen makalede, Sn. Pekcan’ın
“Türkiye ile Afrika altın çağını yaşamaktadır” ifadesi
yer almaktadır. DEİK Başkanı Sn. Nail Olpak’ın ise
Afrika’nın dünyanın yüzde 30’unu kaplamasına ve
dünya nüfusunun yüzde 16’sını barındırmasına
rağmen dünya zenginliğinden sadece yüzde 2,5 pay
almasının haksızlık olduğu ifadeleri de aynı makalede
yer bulmaktadır. Makale Forum esnasında imzalanan
üç yeni İş birliği Anlaşması’nda mutabık kalındığını
belirterek sonlanmaktadır.

The words of DEİK President Nail Olpak saying
that it is not fair that Africa, which has the 30% of
the world’s mainland, 16% of the world’s population
and is a homeland for 54 countries, only receives the
2.5% of the GDP produced by the world, was also
included. The article ended with stating the signing
of three new Cooperation Agreements during the
Forum.
The second article of Kizito Cudjoe in Business &
Financial Times Newspaper has the title of “Turkey
urges Africa to trade in local currencies”. In the
article, it was stated that T.R. President Recep
Tayyip Erdoğan’s call to African countries to trade
in local currencies in the Turkey-Africa II. Economic
and Business Forum had previously been made to
Russia, China and Iran, and that this was considered
a measure for some speculative economic attacks.

Kizito Cudjoe’nin, Business & Financial Times
Gazetesi’nde yayınlamış olduğu ikinci makale “Türkiye
Afrika’ya yerel para birimlerinde ticaret yapmak için
çağrıda bulunuyor” başlığını taşımaktadır. Haberde,
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu’nda Afrika
ülkelerine yaptığı yerel para birimlerinde ticaret
yapma çağrısının benzerini daha önce Rusya, Çin
ve İran’a da yaptığı belirtilmekte ve bunun bazı
spekülatif ekonomik saldırılar için bir önlem olarak
değerlendirildiği ifade edilmektedir.

The article continues with some informative details
about the diplomatic and commercial relations
between Turkey and Africa such as Turkey having
41 embassies in Africa, the realization of important
improvements in the direction of win-win approach
in Turkish-African commercial relations after the first
forum in 2016, and Africa carrying great potential
for Turkey on renewable energy. The report, which
contains some quotes from Ethiopian President,
Rwandan President and Minister of Commerce of
Turkey speeches during the Forum, states that 8
different credit and financial institutions, including
Afreximbank, Turk Eximbank, African Development
Bank, Islamic Development Bank, and World Bank,

Haber, Türkiye’nin Afrika’da 41 Büyükelçiliğinin
bulunması, 2016’da yapılan ilk Forum’un ardından
Türkiye-Afrika ticari ilişkilerinde kazan-kazan anlayışı
doğrultusunda önemli ilerlemeler yaşanması,
Afrika’nın Türkiye için yenilenebilir enerji adına
büyük bir potansiyel taşıması gibi Türkiye ve Afrika
arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler hakkındaki
bazı bilgilendirici detaylarla devam etmektedir.
Etiyopya Devlet Başkanı, Ruanda Başbakanı ve
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participated in the event. The third article by Kizito
Cudjoe is titled “Turkey and Ghana Aim 1 Billion
Dollars of Trade Volume”. It was stated in the article
as follows “Even though the trade volume between
Turkey and Ghana decreased to 260 million USD in
2017, Turkey and Ghana aim to increase their trade
volume to 1 billion dollars by aiming of breaking the
record of 2015 as 500 million dollars and by aiming
it’s double”.

Türkiye Ticaret Bakanı’nın Forum esnasında yaptığı
konuşmalardan da bazı alıntılar içeren haberde,
Afreximbank, Turk Eximbank, African Development
Bank, Islamic Development Bank ve World Bank’in de
içinde bulunduğu 8 farklı kredi ve finans kurumunun
da etkinliğe katıldığı ifade edilmektedir.
Kizito Cudjoe’nin hazırlamış olduğu üçüncü makale ise,
“Türkiye Gana ile 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefliyor”
başlığını taşımaktadır. Haberde, “Gana ile Türkiye
arasındaki ticaret her ne kadar 2017 yılında gerileyerek
260 milyon USD olarak seyretmiş olsa da Türkiye
ile Gana 2015’te kırılan 500 milyon dolarlık rekorun
iki katını hedefleyerek ticari hacimlerini 1 milyar
dolara çıkartmayı planlamaktadır.” denilmektedir.
Yazıda ayrıca Vefa Holding ’ten Turan Koçyiğit’in ve
TRANSTAS Global Lojistik AŞ’den Ersel Topaloğlu’nun
ifadeleri yer almakta ve DEİK de karşılıklı yatırımların
artması konusunda umutludur çıkarımı yapılmaktadır.
https://thebftonline.com/2018/business/trade/turkeystrade-volume-with-africa-reaches-us20-6bn/

The article also includes the statements of Turan
Koçyiğit from Vefa Holding and Ersel Topaloğlu from
TRANSTAS Global Lojistik AŞ and the implication
of DEİK is hopeful about the increase in mutual
investments are made.
https://thebftonline.com/2018/business/trade/
turkeys-trade-volume-with-africa-reaches-us20-6bn/
https://thebftonline.com/2018/economy/turkey-urgesafrica-to-trade-in-local-currencies/
Agence de Presse Régionale News - Diaka Camara
Agence de Presse Régionale News used the title of
“Guinea and Turkey strengthened their partnership
with Turkey-Africa II.Economic and Business
Forum”.

https://thebftonline.com/2018/economy/turkey-urgesafrica-to-trade-in-local-currencies/
Agence de Presse Régionale News - Diaka Camara
Agence de Presse Régionale News gazetesinde
yayınlamış haberde “Gine ve Türkiye, Türkiye-Afrika
II. Ekonomi ve İş Forumu ile ortaklığını güçlendirdi”
başlığını atmıştır. Haberde, Forum ile ilgili detaylı
bilgi paylaşılmakta ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Forum esnasında yaptığı konuşmadan
alıntılar yapılmaktadır. Forum’dan oldukça başarılı
bir etkinlik olarak bahsedilmekte ve Forum’un
sadece firmalara ekonomik fayda sağlayan bir
etkinlik olmadığı, aynı zamanda Gine ve Türkiye
arasındaki iş birliğini arttırıcı önemli bir işlev gördüğü
belirtilmektedir.

In the article, detailed information about the
forum was given and quotes were from the speech
of President Recep Tayyip Erdoğan in the forum.
The forum was mentioned as a very successful
organization and stated that it is not just an
organization which is only economically beneficial
for the firms, but also it functions an important role
on increasing the cooperation between Guinea and
Turkey.
https://apr-news.fr/fr/actualites/la-guinee-renforceson-partenariat-avec-la-turquie-au-2-eme-forumturquie-afrique

https://apr-news.fr/fr/actualites/la-guinee-renforceson-partenariat-avec-la-turquie-au-2-eme-forumturquie-afrique
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